
kdo Je z bohA, miluJe bRAtRA
1. list JAnův 4,7-12

Lutherovi se nelíbil v biblickém ká-
nonu Jakubův dopis. Mně se nelíbí
listy Janovy. Vždy když je čtu, při-
padá mi to, jako by Bůh měl v ruce

skalpel a operoval mě při vědomí.
„Kdo je z Boha, nehřeší“. Já ale hře-
ším. „Kdo je z Boha, činí spravedl-
nost“. I jako křesťan jsem byl mnoh-
dy nespravedlivý. „Kdo je z Boha,
miluje bratra“. Pane, opravdu kaž-
dého bez výjimky? Nevynechal jsi
v textu něco? Něčí jméno? 
Jan říká, že je to buď a nebo. Buď
miluji, činím spravedlnost a nehře-
ším a tak potvrzuji, že jsem Boží
dítě, nebo nemiluji, nečiním spra-
vedlnost a hřeším a jsem tedy 
z ďábla. Proto jistotu spasení mohu
mít tehdy, když miluji bratra. A za-
se bez výjimky. Ve světle tohoto
konstatování blednou jiné verše
Písma, které mě ujišťují o spáse na
základě jiné mé aktivity. 
Až nyní si uvědomuji genialitu
Písma, které na mě, na nás i na
Pána hledí z nejrůznějších stran.
Vždyť Pán také počítá s mými pá-
dy a pozvedá mě, když se v pokání 

k němu obracím. Bůh ale nezměnil
svůj názor a stále opakuje, že pod-
statou zákona i podstatou víry je
láska k němu a k bližním. Neod-
dělitelně, ruku v ruce. Poté, co jsme
poznali, že láska je v tom, že Bůh
miloval první. Dal sám sebe za nás
v oběť.  To nás posiluje, abychom se
snažili také milovat druhé jako
první. Neodpovídat až na jejich lás-
ku, ale nabízet jim tu svou. Jan,
který byl Pánem tak milován, ví, že
není výjimkou. Že obzvláštní lás-
kou miluje Bůh každého z nás.
Proto i my můžeme milovat. Je to
rázné připomenutí do našeho živo-
ta a do života našich sborů. Jsi 
z Boha? Pak miluješ svého bratra, a
když to nejde, tak o to zápasíš 
z celého srdce. S modlitbou, poká-
ním a touhou. Bůh říká, že to jde.

Pavel Hradský, farář 
Evangelické církve metodistické

v Třeboni
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Poselství k 13. neděli po sv. trojici

Jsme zvědaví, jak se v Bibli projeví,
jak se ukáže, vždyť je jinak nevidi-
telný, nepopsatelný a ovšem nevy-
fotografovatelný. Bible je jediná
kniha, která se může pochlubit, že
něco ví o Boží podobě. Co to je,
když to nemůže být nijak zpodob-
něno? Jsou to Boží skutky. Starý
zákon je jich plný, Bůh jimi pro-
mlouval ke svému lidu a zároveň
jimi vytvářel jeho podobu, když mu
svými skutky sděloval, co se mu líbí
a co ne.
Touto mluvou sledoval dvojí cíl: 

z Božích skutků poznával jeho lid,
jaký je jeho Bůh (jeho náročnost i
jeho milosrdenství) a z týchž skutků
pocítil vyznamenání: jsme Boží lid,
ne kdejaký, ale Boží. Tak mu to
vyslovili jejich proroci: „Já budu váš
Bůh a vy budete můj lid (Jr 30,22).
Titíž proroci však slíbili lidu, a byl
to konečný slib, že Bůh přivo-
dí mesiášskou dobu, kterou bude
spravovat Mesiáš, neboť takto od-
povídá Boží podstatě, že chce být 
s námi dokonale. Avšak tato escha-
tologická doba přináší postavu

„Božího služebníka“ (Ebed Jahvé) 
z Iz 53, který na sebe bere vinu
svého lidu a nechá se jí zlomit. Tato
osoba se stala předmětem mnoha
výkladů.  Avšak žádný z nich není
dostatečný, jedině ten, který v Bo-
žím služebníkovi zřetelně rozezná-
vá Ježíše Krista. 
Že by Boží služebník měl trpět, to je
myšlenka, ke které Starý zákon ještě
nedospěl. V tom je jeho nedostateč-
nost, v tom je starý, překonaný. Ni-
koli neplatný. Boží zjevování ve
Starém zákoně je platné, pravdivé,

zjevení boha v bibli
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Po vyhlášení tolerančního patentu Josefem II. 13.října 1781 se celá obec
přihlásila ke staré víře svých otců, Přijali augšburskou (luterskou) kon-
fesi. Rok po vydání patentu, byl již vystavěn a posvěcen dřevěný kostel,
který stál 4 m vpravo od nynějšího kostela pod hřbitovem založeným
současně s kostelem. Naproti koste-
lu byla současně postavena tole-
ranční fara, která stojí do dneška.
Dřevěný kostel shnil a musel být
zbourán ještě dříve, než byl posta-
ven nový. Proč tak brzy shnil, jsem
zjistila teprve před několika lety,
kdy jsem změřila biopatogenní zóny a zjistila jsem, že v místě, kde stá-
val původní kostel, se asi nachází pramen. 
Nový kostel je postaven v pseudorománském slohu a tvoří dominantu
vesnice. Projekt na nový kostel vytvořil architekt Ludwig Förster z Víd-
ně. V té době se ještě na evangelických kostelech nesměly stavět věže,
proto byl kostel projektován bez věže. Teprve v r. 1858 se postavení
evangelíků zlepšilo a kostel byla nakonec dokončen i s věží.
Ve věži jsou 2 velké zvony a umíráček. Původní umíráček byl přenesen
ze starého kostela.Všechna 3 zvony i píšťaly varhan byly v r. 1914 sebrá-
ny pro válečné účely. 
Nyní jsou v kostele na svém místě nové zvony. Umíráček zakoupila pro
kostel obec. Varhany, i když si vyžádaly hodně oprav, jsou velice kva-
litní. Oltář, na němž je obraz poslední večeře Páně věnovala rodina
Lányů v červenci r. 1892 na počest své matky Roziny Lányové. Kolem
oltáře je ohrádka, která je typická pro lutherské kostely. Odděluje naši
hříšnost od Boží svatosti.
Nová fara byla postavena v r. 1782. V roce 1949 byl v půdních prostorách
vybudován nový byt pro farářskou rodinu. V původním bytě dole byly
zřízeny sborové místnosti.
Na hřbitově byl v roce 1824 vybudován Slavín, kde jsou pochovány vý-
znamné osobnosti sboru faráři a učitelé, kteří tehdy působili na církev-
ních školách. Dominantu hřbitova tvoří kalich a Bible.

Lutherští faráři, působící v Ratiboři:
1. Štěpán Nikolaides - leden 1782 a ještě téhož roku, odešel na Sloven-
sko
2. Samuel Púchovský, byl zde do roku 1785
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Ještě k historii 
kostela i sboru Čce v Ratiboři

Slavnostní bohoslužba, přednášky,
zábavný program pro děti a mlá-
dež, ale také koncert Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava – to jsou některé
z bodů programu Evangelického
dne, který 17. září v Českém Těšíně
a Cieszynie pořádá Slezská církev

evangelická a. v.

V letošním roce si připomínáme 500. výročí začátku reforma-
ce církve. Proto bude reformace také hlavním tématem
Evangelického dne - každoroční slavnosti, kterou Slezská cír-
kev evangelická letos pořádá v Českém Těšíně a Cieszynie.
Organizátoři za místo konání úvodní bohoslužby vybrali
Ježíšův kostel na Vyšní bráně, který je nejvýznamnější stavbou
spojenou s reformací v našem regionu. Úvodní bohoslužba zde
začne v 10 h a připraven je bohatý program, ve kterém zazní
kázání a promluvy k tématu reformace, ale také vícero hudeb-
ních vystoupení. 
Pro veřejnost budou v tento den například připraveny komen-
tované prohlídky muzeí protestantismu v Ježíšově kostele i 
v Diakonickém a vzdělávacím centru Slezské Diakonie. 
Od 14 h jsou připraveny zajímavé přednášky. O významu
reformace budou debatovat profesor Józef Budniak s teologem
Jerzym Sojkou a dalšími hosty. Na jiném místě ve stejnou dobu
bude hostem například Petr Jašek, o jehož věznění v Súdánu a

vysvobození za pomoci české diplomacie nedávno bohatě infor-
movala média. 
Od 14 h je také připraven program pro děti i jejich rodiče, a to
nejen pro účastníky Evangelického dne. V parku Adama Si-
kory bude připravena poznávací stezka, skákací hrad a mnoho
dalších atrakcí. V 17 h jsou pak všechny děti zvány do KASS
Střelnice na představení Malý princ v podání souboru Bajka
Těšínského divadla. Představení je pro všechny zdarma. 
Zlatým hřebem programu Evangelického dne bude koncert
Janáčkovy filharmonie Ostrava v 17 hodin v kostele Na Ni-
vách. Tento koncert církev připravuje ve spolupráci s organi-
zátory Svatováclavského hudebního festivalu. Na programu
jsou skladby J. S. Bacha, J. Brahmse a také například Symfonie
č. 5 zvaná Reformační F. M. Bartholdyho. 
Závěr evangelického dne bude patřit setkání organizátorů a
hostí se zástupci místních samospráv a veřejného života.
Hlavními hosty budou starostové Českého Těšína a Cieszyna,
Vít Slováček a Ryszard Macura. Obě města přijala titul měst
reformace a za to jejich představitelům patří dík. 
Přesný rozpis míst a časů konání jednotlivých bodů programu
Evangelického dne najdete na webu www.sceav.cz/ed
Pro další informace se neváhejte na mne obrátit

Bc. Tomáš Samiec,
tiskový mluvčí a PR koordinátor SCEAV

e-mail: tsamiec@sceav.cz 

AktuAlitA: letošní evAngelický den budou hostit Český těšín A cieszyn



lze o něm kázat, ale s vědomím, že
bylo překonáno tak, jak je slovo
překonáno tělem. Všimněme si, že
třebaže byl Starý zákon překonán
Novým, neztratil nic na své hodno-
tě, zůstává zákonem, jen je starý
oproti novému. Církev to potvrzu-
je tím, že při bohoslužbách čte 
z Bible aniž rozlišuje čtení ze Sta-
rého od čtení z Nového zákona. A
vůbec potvrzuje to tím, že pod sou-
hrnným názvem Bible skrývá oba
zákony, Starý i Nový.
Zjevení Boha v Bibli dosahuje
vrcholu v Novém zákoně, v přícho-
du Mesiáše, který je ve Starém zá-
koně přislíben jako Boží suverenita,
tedy panování Boha, jenž už bude

dokonale se svým lidem. Proto je
celý Nový zákon veselá novina –
Bůh je s námi – zvláště tehdy, kdy
Mesiáš trpí a je ukřižován. On je 
s námi a my s ním. S ním se dostá-
váme do Božího dění a do nového
života, který začíná. Boží dění, Boží
čin, který Nový zákon vyhlašuje,
není nic jiného než příchod Ježíše
Krista, jeho usmiřující utrpení na
kříži a jeho vzkříšení. Tak Nový
zákon svědčí o Ježíši Kristu a o
novém životě Božího lidu, o církvi
a mesiášském životě v obecenství 
s Bohem prostřednictvím Ducha
svatého.
Zjevení Boha v Ježíši Kristu jako
událost se stalo ve prospěch všech
lidí a to na určitém místě a v určité

době. Víra pak bude v první řadě
právě to, že vezme na vědomí ten
prostý fakt, factum perfectum, jak
jsme se učili ve škole o tom, co se
vskutku stalo. Když si pomyslím,
kolik je na světě knih a kolik je lidí,
autorů, kteří si je vymysleli, tím
více se podivuji knize, kterou ne-
mohl napsat člověk, ani lidé z lid-
ských schopností. Podivuhodná
kniha, neboť Bůh se rozhodl v ní se
zjevit. Číst v ní není totéž jako číst
noviny nebo román. Noviny i ro-
mán patří do tohoto světa, který
pomíjí. V Bibli se dotýkáš věčnosti.
Při té četbě platí, že bez víry se
nemůžeš líbiti Bohu.

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
evAngelická lituRgická iniciAtivA coenA zve
Ve dnech 15.-16. září 2017 proběhne v Českém Brodě po delší době další
setkání evangelické liturgické iniciativy Coena. Na programu bude pře-
devším reflexe vývoje v oblasti bohoslužebného slavení v prostředí Čes-
kobratrské církve evangelické, případně též církví sesterských, a to jak
z hlediska celocírkevního dění např. v práci liturgické a zpěvníkové
komise či diskusí na synodech, tak z perspektivy zkušeností z jednotli-
vých sborů a seniorátů. Chybět nebude slavení denní modlitby a eucha-
ristické liturgie. Setkání je otevřeno všem zájemcům.
Předpokládaný program
Pátek 15. září
18.00 - 19.30: příjezd a večeře (zvonice)
20.00: nešpory (kostel)
20.30 - 22.30: Co nového v liturgii ČCE (zvonice)
22.30 - 23.30: naše sbory a my v nich
23.30: kompletář (kostel)
Sobota 16.září
8.00 - 9.00: snídaně
9.00: eucharistická bohoslužba (kostel)
10.00: Co nového v liturgii (zvonice)
12.00: oběd (restaurace)
13.00: káva ve zvonici – Co, kdy a jak dál v Coeně?
14.30: zakončení
Program se koná v prostorách sboru ČCE v Českém Brodě - v kostele
sv. Trojice v Jungmannově ulici v městském parku a v přilehlé zvonici.
Tam je možné i spát (spacák a karimatku s sebou).
Kontakty:

farář Marek Lukášek - e-mail: marek.lukasek@tiscali.cz, tel.: 728 552 024
Mgr. Karel Šimr

e-mail: simrk@centrum.cz, mobil: 739 244 774

PAPež: lituRgická RefoRmA Je nezvRAtná
S jistotou a autoritou učitelského úřadu lze prohlásit, že liturgická refor-
ma je nezvratná. Řekl to 24. srpna papež František během audience pro
účastníky italského Národního liturgického týdne. Ve svém projevu
popsal papež také vývoj poslední liturgické reformy, které je podle něj
nutno lépe a více do hloubky porozumět.
„S jistotou a autoritou učitelského úřadu církve můžeme prohlásit, že
liturgická reforma je nezvratná,“ řekl  František v aule Pavla VI. ve Vati-
kánu.
Liturgická reforma 2. vatikánského koncilu byla podle Františka dlou-
ho připravovaná. Existovalo zde liturgické hnutí a samotní papežové
odpovídali na obtíže vnímané v modlitbě církve. Již sv. Pius X. refor-
moval liturgickou hudbu, přispěl k slavnostnějšímu charakteru neděle
a ustavil komisi pro liturgickou reformu. Papež Pius XII. se též zabýval
reformou a učinil rozhodnutí v otázkách žaltáře, eucharistického půstu
nebo užívání živého jazyka při obřadech. Reformoval také obřady
Svatého týdne.  
Jak dále pokračoval František, druhý vatikánský koncil a jeho doku-
ment Sacrosanctum Concilium, který byl „dobrým ovocem stromu círk-
ve“, odpovídal na reálné potřeby a naději na obnovu: liturgie měla být
„živá“ a pro církev oživující. Věřící dále podle reformy neměli být pou-
hými diváky tohoto tajemství víry, nýbrž měli se jej aktivně a plně
účastnit. Po koncilu následovalo vydání nových liturgických knih
„podle principu úcty ke zdravé tradici a legitimního pokroku“. Tyto
knihy byly účastníky koncilu dobře přijaty.
Přesto však podle papeže není reforma u konce, neboť se musí týkat
nejen knih, ale i mentality. Reforma vyžaduje „čas, věrné přijetí, posluš-
nost v praxi, moudré uskutečňování nejprve ze strany vysvěcených slu-
žebníků, ale i ze strany jiných služebníků, zpěváků a všech, kdo se litur-
gie účastní“. Neustálou výzvou zůstává také liturgická výchova pastý-
řů i věřících.
V obnovené bohoslužbě je třeba „nově objevit důvody rozhodnutí, kte-
ré přijala liturgická reforma, překonat neopodstatněné a povrchní vý-
klady, neúplné přijetí a praktiky, které liturgii pokřivují“. To nezname-
ná přehodnotit reformu, nýbrž hlouběji jí porozumět a osvojit si ji.
Liturgická reforma je nezvratná, řekl papež.

Ondřej Mléčka, www.cirkev.cz
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3. Jan Lány starší - působil až do své smrti v r. 1824
4. Jan Lány mladší - synovec J. L. staršího - od r. 1820 do r. 1878, celkem
58 let
5. Bohdan Kalenda - od r. 1878 do r. 1890
6. Čeněk Dvořák - od r. 1889 do r. 1926
Do sboru v Ratiboři tenkrát patřily ještě obce Kateřinice, Lázy, Podolí a
Loučka.
Do kostela se vešlo podle starého archivu až 2500 věřících.

Naděžda Zdeňka Dvořáková
P. S.
Šestý luterský farář v Ratiboři Čeněk Dvořák pocházel z rodu Janoviců.
Narodil se ve Spypicích u Golčova Jeníkova 8. září 1863. Po vikariátě 
v Praze u Salvátora šel do Ratiboře zastoupit těžce nemocného faráře
Bohdana Kalendu a po jeho smrti byl zvolen farářem. Celkem tam půso-
bil 37 let, prakticky celý farářský život. 
Zemřel před 90 lety 13. června 1927. 

„Skutečný poklad církve je nejsvě-
tější evangelium slávy a milosti
Boží“. Teze č. 62

Luther mluví o pokladu, o tom, co
je pokladem církve. Poklad je pro
nás šťastný nález. Něco, co bylo za-
kopáno v zemi či dlouho ukryto na
půdě, a pak na to někdo narazí
náhodou: při výkopu nových zá-
kladů anebo při rekonstrukci bará-
ku. Nález má velkou cenu. Tak vel-
kou, že změní člověku život. Pro
získání takového pokladu člověk
obětuje vše, co má.
Co ukrývají lidé, když je z domovů
vyžene válka? Vždy to nejcennější -
zlato, šperky anebo věci, ke kterým
mají hlubokou citovou vazbu.
Co je ukryto v církvi jako ten nej-
větší poklad? Ve středověku se vě-
řilo, že církev shromažďuje poklad
zásluh; k němu přidávají svatí a
Bohu oddaní lidé dobrými skutky
další a další hodnoty. Tak poklad
roste a obyčejní smrtelníci mohou 
z tohoto čerpat. Jak čerpat? Hříšní-
kům může být udělováno odpuště-
ní či snížení utrpení v očistci. Mají
možnost si odpuštění nebo ono
ulehčení muk koupit.
Luther byl augustiniánský mnich.
Žil v době, kdy mnohé věci ještě če-
kaly na vysvětlení. Mnohé věci také
čekaly na radikální změnu… Ve
Wittenberku vystavoval saský kur-
fiřt Bedřich takové věci jako větev z
Mojžíšova hořícího keře, několik tr-
nů z trnové koruny, slámu z jesli-
ček, dokonce několik kapek mléka
samotné přesvaté Panny… 
Ale ze všeho nejhorší bylo, že cír-
kev jako nástroj k ovládání lidí po-
užívala strach. Strach z utrpení 
v očistci, strach o mrtvé rodiče či
děti, strach ze smrti a z věčného za-
vržení. Místo pomoci a snímání
břemen byl Boží lid zotročován.
Luther sám tento tlak velmi těžce
prožíval. „Od dětství si pamatuju“,
píše, „že jsem se při vyslovení slova
Kristus začal třást strachy, protože
jsem byl naučen vnímat Krista jen
jako přísného a neoblomného, hrů-
zu budícího soudce.“
Církev za Martinových časů využí-
vala lidského sklonu ke špatnému
svědomí. Negativní vnějškové svě-
domí mělo absolutní moc. Hřích a
trest – to byly opratě k ovládání lidí.
- Výsledkem byla poroba. 
Luther k tomu napsal: „Kristus se
stal strašnějším tyranem než sám
Mojžíš.“
Aby se Martin Luther od všech
těchto chapadel osvobodil, musel

projít velkým zápasem. Ale i u něj -
jako i u mnohých z nás – mu pomoc
přicházela ze slov Písma… Po jme-
nování profesorem na fakultě, začal
vykládat Žalmy. Když měl poslu-
chačům vyložit větu ze žalmu 31:
„Ve své spravedlnosti mě vysvo-
boď“, v úleku tuto pasáž vynechal.
Nakonec se však odváží k velkému
osobnímu boji. Vzpomíná na tento
zlomový moment takto:
„Když jsem v žalmech poprvé četl
„in iustitia tua libera me“, pojala mě
hrůza. Cítil jsem velkou zášť vůči
těmto slovům, vůči Boží spravedl-
nosti, Božímu soudu, Božímu slo-
vu. Neboť jsem věděl pouze to, že
iustitia dei znamená tvrdý soud. A
měl mě tak tvrdě soudit? Kdyby
tomu tak bylo, byl bych navždy
ztracen. Ale když jsem bohudík to-
mu porozuměl a zjistil, že iustitia
dei znamená spravedlnost, kterou
nám Bůh udílí skrze svobodný dar
Kristova ospravedlnění, teprve po-
tom jsem pochopil grammatica,
teprve potom jsem žalmy náležitě
vychutnal“… - Nad knihou žalmů
prožil Luther zoufalství i osvoboze-
ní. Bylo mu však z Boží milosti
dáno světlo shůry a porozuměl 
v plné míře, co to je to Pavlovo:
„iustitia dei... est fides Christi“ -
spravedlnost Boží je víra Kristova,
tj. víra v Krista…
Luther se od tohoto zlomového roz-
poznání stává svobodným myslite-
lem, kterému pak už nebude dělat
potíže poprat se s každou autoritou
a ani s každou zbytnělou konven-
cí… Přestává se bát teroru zdefor-
movaného svědomí, faktu smrti i
hrůzy opuštěnosti. Naslouchá dvo-
jím směrem: slovu, které přichází 
z Písma svatého – a své vlastní ode-
zvě. A to slovo ho uchvacuje a for-

muje. A on poznává, že „člověk
musí slyšet dřív, než vidí, věřit dřív,
než rozumí a být získán dřív, než
sám získá“…
Dnes přemýšlíme, co mohl mít
Luther na mysli, když napsal, že
pravým pokladem církve je evan-
gelium. Hodně nám může napově-
dět právě poslední citovaná věta, že
„člověk musí být získán dřív, než
sám získá“ - Jde o ten pasivní tvar 
v pohledu na člověka. Jde o to, že
ne já si víru dávám, ale že podstat-
né je to, co dělá Kristus. On mě
nalézá, On mě zachraňuje. Nemu-
sím spoléhat na svůj výkon, nemu-
sím být zraňován vědomím své
nedostatečnosti. S vděčností si uvě-
domuji význam toho, co mohu říci
pouze Bohu: Tibi soli peccavi –
zhřešil jsem, a to ne ve vztahu 
k lidem a k institucím, ale tobě sa-
mému, „mému Bohu“, tobě samé-
mu… A co na to odpovídá Pán?
„Neboj se, toliko věř.“
Luther nachází pravý poklad víry.

Nachází ho v tom, že spasení je dar.
Stal se extra nos (mimo nás), ale pro
nobis (pro nás)… A ke všemu tomu
Luther dodává: „Věříš na vlastní
nebezpečí, jeden každý věří sám za
sebe.“ - Víra ovšem není to, na co
jsme si zvykli, a už vůbec není
naším výkonem. Víra je obecen-
stvím s Kristem Ježíšem. -  A aby
nedošlo k omylu, Martin ještě
upřesní: „To on ve mně věří.“
Ptali jsme se na začátku, jaký po-
klad je ukrytý v církvi? 
Ano, je to evangelium – ale evange-
lium SLÁVY A MILOSTI BOŽÍ. Ta
svatá Boží sláva se nám zjevuje jako
Milost v Kristu Ježíši. Amen.

Marian Šusták
Pouť smíření 2017 30. 7. - Malý Háj

Poklad ukrytý v církvi

Dokončení ze str. 1

Ještě k historii 
kostela i sboru Čce v Ratiboři křesťAné se mohou stát oběťmi nové stRAtegie PRoti extRemismu

Při kázání v Lurdech biskup Mark Davies ze Shrewsbury uvedl, že vládní strategie
„se snaží definovat libovolné hodnoty, které by mohly zachránit společnost, která je
nyní konfrontována s agresivními ideologiemi a vražedným terorem“. Zdůraznil, že
problém spočívá v tom, jak se definuje „extremismus“. Průzkum ComRes zjistil, že
jeden ze tří Britů nyní považuje požadavky křesťanství, a dokonce i osobu Ježíše Kris-
ta za symboly extremismu“. Průzkum provedený pro Evangelickou alianci také zjis-
til, že 13 procent ze 2004 respondentů se domnívá, že dalajláma by mohl být pova-
žován za extremistu, 20 procent uvedlo, že Gándhí může být považován za extre-
mistu, zatímco 25 procent si myslí, že za extremistu lze považovat i Martina Lut-
hera Kinga a Nelsona Mandelu. Více než 40 procent uvedlo, že lidé, kteří věří, že
manželství může být jen mezi mužem a ženou, jsou extremisté.
Biskup Davies řekl: „Existuje destruktivní extremismus, kterého bychom se měli bát
a který usiluje o rozvrat nejen manželství a rodiny, ale i samotné identity lidské
osoby. „Je tedy dokonce možné,“ řekl biskup, „že se samotná víra v Krista, na níž
vznikl náš národ, stane terčem vládního protiextremistického programu.“
Od pracovníků ve veřejném sektoru se očekává, že v rámci programu Prevent budou
místním orgánům nahlašovat osoby, u nichž existuje riziko radikalizace.

RC Monitor
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Poslední vývoj kolem sloupu na Staroměstském náměstí
naznačuje, že už mnoho nezbývá a 14m sloup se sochou
Panny Marie a masivním podstavcem zabírajícím plochu
cca 50 m2, který: „Panně rodičce bez poskvrny počavší za
obhájení a osvobození města tuto sochu staví zbožný a
spravedlivý císař“, se zřejmě blíží k závěru. Bez historic-
kých reminiscencí shrňme historii:
Základní kámen byl položen 26. dubna 1650, hotový sloup
vysvětil pražský arcibiskup kardinál z Harrachu 13. července
1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III. a jeho syna Fer-
dinanda IV. Autorem sochařské výzdoby sloupu byl Jan Jiří
Bendl a jeho dílna, jméno architekta se nedochovalo. Na vrcho-
lu sloupu byla socha Panny Marie, šlapající po hlavě draka,
který symbolizuje ďábla, a na podstavci sloupu byla čtyři sou-
soší obdobné symboliky - v podobě ďáblů bojujícími s anděly,
majícími v ruce kříž a meč, tj. symboly duchovní a světské mo-
ci, z nichž jeden je přímo obrácen k místu, kde stálo popraviště
27 představitelů stavovského odboje a symbolizuje poražení
kacířství v ̌českých zemích. K soše se každoročně konala povin-
ná procesí ze čtyř stran Prahy - nejdelší z Bílé hory, kterých se
účastnili až do období vlády Josefa II. i čeští králové, popř. i
císaři, pokud byli současně i českými králi. Josef II. tuto povin-
nost zrušil a později i procesí zakázal a na opravy a údržbu
odmítl přispívat. Z tohoto důvodu sloup chátral a opravy už
muselo řešit město Praha za pomoci sbírek. Poslední oprava
měla být provedena v roce 1880, ale pro nedostatek finančních
prostředků už provedena nebyla. 
Ke stržení sloupu došlo krátce po vyhlášení samostatného státu
- 3. listopadu 1918, tentýž den, co se na Bílé hoře konala mani-
festace, které se zúčastnilo asi 30000 lidí. To pravděpodobně
vedlo některé římskokatolické historiky k omylu, že rozvášně-
ný dav sloup zničil. Ve skutečnosti ho strhli žižkovští hasiči,
které pro tento čin získal František Sauer. O tom, že nešlo o čin
směřující proti veřejnému zájmu ani o vandalství, svědčí sku-
tečnost, že nebylo na F. Sauera, který se svým činem nijak neta-
jil, ani na žižkovské hasiče podáno trestní oznámení.
Myšlenka na znovuvybudování sloupu se začala šířit mezi
našimi krajany v USA, zvláště v Chicagu, v padesátých letech
20. století. U nás vyvrcholila ustavením Společnosti pro obno-
vu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 
v roce 1990. Přípravný výbor ve své zprávě mj. uvedl: „Účast-
níci schůzky se shodli na tom, že tento čin je dodnes skvrnou na
kulturní pověsti českého národa a že konečně nastala doba tuto
škodu odčinit“. Společnost cílevědomě podniká kroky ke zno-
vupostavení „mariánského sloupu“.
Třebaže postavení sloupu nebylo pro odmítavý postoj odboru
památkové péče pražského magistrátu povoleno, v listopadu
1993 byla do dlažby Staroměstského náměstí zapuštěna ka-
menná deska s nápisem: „Zde stál a opět bude stát Mariánský
sloup“ (a to ve čtyřech jazycích). Protože bylo magistrátem
povoleno pouze označení místa, kde sloup stál, Společnost mu-
sela zaplatit pokutu a základní kámen zakrýt kovovou deskou.
Přesto trpělivě pokračovala v práci, sbírala podpisy pod
petice podporující znovupostavení repliky celého sousoší,
jehož instalace je v podstatě připravena tak, aby mohla
být 100 let po stržení zchátralého originálu, jehož některé
části se ani nedochovaly, dokončena.
Pro protestanty, kteří se snaží proti postavení repliky slou-
pu aktivně vystupovat, má Římskokatolická církev malé
překvapení, o kterém se zřejmě domnívá, že hroty otupí a
povede ke smíru: Dne 9. 8. 2017 byla na průčelí chrámu
Matky Boží před Týnem v Praze osazena maketa novodobé-
ho modelu kalicha (symbol úcty k tajemství Eucharistie) dle
Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 27. 10. 2016 (č.j.
MHMP 1932921/2016).

Odborná komise (MHMP, NPÚ, Arcibiskupství pražské a
další) měla do konce měsíce srpna posoudit vhodnost umís-
tění novodobého modelu na průčelí chrámu a následně se
přistoupí k osazení definitivního modelu kalicha, který bu-
de zhotoven z ušlechtilého kovu. Římskokatolická farnost
Matky Boží před Týnem vyhověla tímto přání České bis-
kupské konference.
Fotografie spousty lidí nejsou petenti pro a nebo proti slou-
pu, ale členové sboru Guty. Asi nikomu neuniklo, že právě
tam vandalové vypálili unikátní historicky cenný kostelík,
který oplakávají milovníci nejen místní obyvatelé, ale jistě
celá republika od Třince až po Aš a možná i celý svět. Oka-
mžitě bylo rozhodnuto, že bude postavena replika, přesto-
že kostelík moc bohoslužbám nesloužil (maximálně jednou
měsíčně), ale navštěvovali ho hojně turisti a na internetu
jsme si ho mohli zdarma i virtuálně prohlédnout.
Ihned byla vyhlášena sbírka, pojišťovna rychle vyplatí
pojistnou částku a přispěje i město Třinec. Podle reakcí lidí
na sociálních sítích by pachatele měli minimálně zavřít na
doživotí, kdyby byl trest smrti, počítám, že mnozí by ho
požadovali taky.
Jednu věc jste ale určitě neslyšeli a nikde se o tom moc pro
jistotu nemluví. V roce 1545 se vlády nad Těšínským kní-
žectvím ujal mladý kníže Václav III. Adam, který se v 50.
letech 16. století stal stoupencem reformačního učení. V ro-
ce 1577 nechal vypracovat urbář – soupis povinností jednot-
livých osad spadajících pod jeho správu, který pro obec
Guty uvádí spolu s fojtem 13 osadníků. Byli to : Marek,
Suszka Janek, Kasza Kaszpar, Kotun Jurek, Wójt stary
Pudło, Pyszko Petr, Błażek, Jurek Mały, Laska Janek,
Pagunk (Pająk), Steffek, Mikulasz Ondrzej, Urbanek,
Walek. Šest osadníků je uváděno jako „sedláci“, zbylých
sedm jako „zahradníci“. Pojem zahradník označoval pří-
slušníka nižší venkovské společenské vrstvy s hospodář-
stvím o výměře 1 – 3 ha. Sedláci vlastnili pozemky nad 3 ha.
Nejmajetnějším a nejvýznamnějším osadníkem byl fojt od-
povědný za odvádění daní a naturálií do sídla knížectví.  
Uvedený seznam 13 osadníků je významný tím, že to mohli
být zejména oni, kdo v roce 1563 pravděpodobně pomáhali
se stavbou dřevěného kostela a tvořili základ nově vytvoře-
né evangelické farnosti. Mezi zakladateli kostela figuruje
také jméno Tomáše Dzika. V roce 1565 byl do věže kostela
umístěn zvon s nápisem: VERBUM DOMINI MANET IN
ETERNUM – Slovo Páně trvá na věky. Historické záznamy
uvádějí, že duchovní stánek sloužil také souvěrcům z dal-
ších 6 okolních obcí: Nebory, Oldřichovice, Smilovice, Ra-
kowec, Řeka a Tyra. 
Prvním duchovním správcem sboru byl Šimon Schopp or-
dinován v roce 1566 v kolébce reformace ve Wittenberku.
Druhým známým pastorem se stal v roce 1606 Josef Rei-
thing. 
Pět let po ukončení třicetileté války v roce 1653 Těšínsko
přešlo jako léno Koruny české pod správu Habsburků.
Císař Ferdinand III. ustavil koncem roku 1563 náboženskou
komisi, která v březnu 1654 odebrala evangelíkům v Těšín-
ském knížectví 50 kostelů. Dne 23.března 1654 byl odebrán
i kostel v Gutech. Začala doba tajných domácích pobožnos-
tí i bohoslužeb v „lesních kostelích“, kde evangelíky dochá-
zejí ve víře povzbuzovat a svátostí večeře Páně posilovat
evangeličtí pastoři z Uher a Polska, převlečeni za horaly.
Říkalo se jim „polní“, anebo také „lesní“ kazatelé. Písně
kancionálu Jiřího Třanovského, kázání postily Dąmbrov-

ského a zejména četba Bible kralické, pomáhaly našim před-
kům zachovat věrnost víře otců. Informace z roku 1688
hovoří o tom, že gutští osadníci museli v té době do Střítež-
ské katolické farnosti, která Gutský kostel spravovala, od-
vádět ročně z císařského lesa 18 fůr dřeva.
Pronásledování skončilo až vydáním Tolerančního patentu
13. září roku 1781. Dovolil evangelíkům v místě, kde se na-
šlo 500 duší, případně 100 rodin založit Dům modlitby.
Nejpohotovější byli evangelíci v Komorní Lhotce, kteří už
12. ledna 1782 vyslali do Vídně oficiální žádost o povolení
výstavby kostela. Kladná odpověď přišla 5. března 1782 a 
1. května 1782 byl na slavnostní bohoslužbě za účasti 4000
věřících položen základní kámen kostela ve kterém gutští
evangelíci našli na následujících 168 let duchovní domov. 
V té době žilo v Gutech 583 obyvatel, z toho 570 z nich se
hlásilo k evangelickému vyznání. Věřící z Gut docházeli na
bohoslužby cca hodinu cesty.
Po vzniku republiky se otevřely brány k úplné náboženské
svobodě a asi v roce 1921 v Komorní Lhotce navštívil teh-
dejšího pastora Jana Unucku presbyter a v té době také fojt
v Gutech Jan Matuszek s manželkou. Přišli se poradit ve
věci návrhu komandanta Šodka, který je informoval o mož-
nosti navrácení dřevěného kostela v Gutech evangelíkům.
V roce tam 1921 žilo 826 obyvatel. Z toho 706 evangelíků,
105 katolíků a 14 občanů bez vyznání. Obávali se totiž, že by
podobné snahy mohly vést k zhoršení stávajících dobrých
vztahů mezi evangelíky a katolíky a proto se nakonec roz-
hodli, že si postaví vlastní modlitebnu. 18. června 1922 se
konalo slavnostní posvěcení základního kamene a na jaře
1923 byla stavba dokončena. Kostel se stal vzorem pro
výstavbu kaplí v Suché, Hrádku a kostela v Istebné.
Dnes patří tato obec i kostel v Gutech Slezské evangelické
církvi a.v. stejně jako fara a škola, kterou vybudovali ještě 
v době tuhé rekatolizace. Na fotografii je část věřících, kteří
se shromáždili u příležitosti 90. výročí otevření kostela. 
V současné době je v polském Těšíně otevřená výstava k vý-
ročí reformace, kde je možné zhlédnout i Kralické bible,
zpěvníky Jiřího Třanovského, kázání a traktáty z té doby,
které věřící zachránili z dřevěného kostelíka těsně předtím,
než ho museli vydat katolíkům.
Z dřevěného kostelíka se mezitím stala turistická atrakce, ze
které zbyl po požáru jen Velký dřevěný kříž a téměř ne-
dotčený hřbitov. 
V Gutech je i po třech stech letech rekatolizace a pronásle-
dování, po 40 letech ateistické výchovy a dalším pronásle-
dování, po zesměšňování věřících v posledních letech, na-
bídce “zábavy” jiného druhu a lákadel moderního světa
kvetoucí obec, která svými aktivitami oslovuje nejen široké
okolí.
Nebylo by dobře se nad tím zamyslet, jestli člověk potřebu-
je ke své víře repliky kostelů a repliky sloupů, výměnnou
ekumenu ve smyslu my vám kalich a vy nám repliku slou-
pu, vy trochu ustoupíte ve své víře a můžeme být jedno.
Odpustme si, co jsme si - husiti také pobili spoustu katolíků
a nakonec třicetiletou válku jste způsobili také vy, když jste
se postavili proti císaři, bitvu na Bílé hoře jste taky prohráli
a nakonec rozbili jste i Rakousko-Uhersko Svými akcemi
“Pryč od Říma” jste způsobili, že je u nás nejvíc nevěřících
na světě. Na společnou večeři Páně to tedy zatím ještě nevy-
padá, ale aspoň před ateisty můžeme zahrát 1. ledna v tele-
vizi divadlo.

Helena Bastlová

Repliku sloupu na staroměstském náměstí výměnou za kalich?

Ten kalich v průčelí není ta velká placka nahoře, ale ta nepatrná
tečka pod ní zhruba na úrovni oken věže:           Foto: Jan Vlasák



Zaznělo v médiích, že význam JFK
odnesl čas, generace přišlé po „zla-
tých šedesátých“ o něm mnoho ne-
vědí a když, spíše věci okrajové. Sto
let od jeho narození (29. května) 
v denících nejednou ani řádka. 
Pokusme se postihnout, zda a v čem
spočíval zásadní přínos mladého
prezidenta. Naznačila to již jeho
kniha, která byla přeložena do češ-
tiny a stala se jak v USA, tak na
našem hubeném knižním trhu best-
selerem. Profily odvahy! Oceněny
Pulitzerovou cenou. Životopisná
kniha zachycující odvážné činy
osmi senátorů Spojených států,
kteří při svém rozhodování nadřa-
dili zájem celku – státu nad osobní
prospěch a pomohli tím kultivovat
vývoj amerického demokratického
zřízení. 
Tu nejpozoruhodnější kapitolu po-
zoruhodného díla dopsal John. F.
Kennedy svou vlastní krví. 
Jsme dnes hákliví na to, když se 
v politice profilují bezskrupulózní
magnáti typu Berlusconiho. Kořeny
bratří Kennedyů takové byly. Jejich
otec Joseph Patrick Kennedy po-
cházel z chudé irské, římskokatolic-
ké, přistěhovalecké rodiny. Sled-
oval a prosazoval své životní cíle,
jimž vše podřídil: rychle zbohat-
nout, získat vysoké společenské
postavení a uznání a mít podíl na
moci. Přitom si coby Ir a katolík při-
padal jako deklasovaný občan.
Ctižádost, ambice a soutěživost
jsou vlastnosti, které hrály v rodině
Kennedyů i výchově dětí hlavní
roli. Svých cílů J. P. Kennedy dosá-
hl. Dokázal enormně rozmnožit
finance. Investoval také do médií.
Jeho investicím a obchodům pro-
spěly poměry za 1. světové války,
obchod s alkoholem i prohibice,
následně hospodářská krize. Do-
vedl legalizovat prostředky. Uměl
se sblížit s politiky, podpořil Frank-

lina D. Roosevelta ve volebním
klání a v roce 1937 se stal velvyslan-
cem v Londýně. Objevovaly se u
něj až i rasistické a antisemitské
názory. Přitom se ale podílel na po-
moci pro židovské utečence z Ně-
mecka a odsuzoval, co se tam dělo.
Tuto rozporuplnost je dobře vzít 
v potaz, abychom tím více ocenili
směřování jeho synů (i nejstaršího,
který ve válce zemřel, a Johna, kte-
rý přes celoživotní onemocnění
narukoval a byl i těžce zraněn a
málem Japonci zajat). A Robert po
bratrově smrti přerušil studium a
nastoupil k námořnictvu.
John a jeho bratr Robert chovající se
jistě i pragmaticky se vymkli do-
savadnímu dravému směřování
vlastní rodiny. A přesahovali meze
establišmentu, jehož byli součástí.
Poté, co se John stal prezidentem a
Robert nastoupil do úřadu ministra
spravedlnosti jeho vlády, pustili se
do boje proti rasové diskriminaci,
čímž nutně vzbudili nevoli většino-
vé společnosti. Našli si cestu k čer-
nošskému vůdci, kazateli Martinu
Lutheru Kingovi organizujícímu
masové černošské hnutí pro raso-
vou rovnost z pozice nenásilí. Ten
dokázal být alternativou muslim-
ského konvertity Malcolma X, vy-
zývajícího pro dosažení změn k ná-
silné cestě. Za Kennedyů - od dob
Abrahama Lincolna - byly konečně
dovršeny přeměny, co se rasové
rovnosti týče. A dalších věcí k řeše-
ní nebylo málo. A John v těžké době
prokázal schopnost spojit tvrdost
postupu v případě ruských raket na
Kubě a berlínské krize s účinnou
diplomacií vůči Chruščovovi. Při-
tom svět v té době byl jen pár kroků
od jaderného konfliktu. Posléze
prezident prosazoval smlouvu o
nešíření jaderných zbraní. 
Tradují se jeho výroky jako: „Lid-
stvo musí učinit přítrž válce, jinak

válka učiní přítrž lidstvu… válečné
zbraně musí být zrušeny dříve, než
zruší nás“. Jednak hájil zájmy své
vlasti i spojenců, jednak byl obe-
zřetnější než jeho nástupce Lyndon
B. Johnson, jenž zavlekl USA do
prohrané vietnamské války. Po bra-
trově smrti Robert Kennedy pouka-
zoval na její nesmyslnost a přispěl 
k hnutí odporu vůči ní v USA.
Osud bratří Kennedyových i Mar-
tina Luthera Kinga se naplnil stej-
nou měrou. Jejich život byl dán 
v oběť na společenském a politic-
kém kolbišti za nejasných okolnos-
tí. Ma-jí nám dodnes co říci… 

Jan Kašper, christnet.eu

má nám Jfk dnes ještě co říci?

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. 
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Pocházel zřejmě z Kostelce na Hané, kde měl
otce. Působil v Chrudimi, snad se podílel i na
ukrytí Žižkových ostatků, a po vydání císař-
ského patentu 1624 se ukrýval na Moravě, na
Slovensku a v Rakousku. Za dánského vpádu
(1626-29) se vrátil do Čech a zdržoval se pře-
vážně v Krchlebích u Nymburka, kde měl ro-
dinu. Odtamtud povzbuzoval tajné souvěrce
kázáními a večeří Páně. Tam však byl v září
1627 zatčen a naneštěstí u něho byla nalezena
výzva k povstání proti Habsburkům (pode-
psaná pseudonymem Theodorus Bohdal). 
V Chrudimi byl vyslýchán a mučen, ovšem 
k autorství výzvy se nepřiznal. Výslechům byl
přítomen sám říšský hrabě a válečný zbohatlík Pavel Michna z Vacínova.
Matoušovi byla nabízena konverze (hlásil se ke kalvinismu) ale tu odmítl.
Byl odsouzen jako buřič a kacíř, vyveden za město na Stínadla, rozčtvrcen
a jeho tělo bylo nabodnuto na kůly.
Komenský ve své knize O protivenstvích církve české  mu věnuje kapito-
lu. V roce 1922 mu byl v Chrudimi postaven pomník nedaleko kostela.
Posilňte se v Pánu Ježíši Kristu, hejtmanu svém, ó nejmilejší křesťané a bratří!
Zmužile sobě počínejte pro pravdu jeho! Ó rytířstvo Boží, obleč se v zmužilost sta-
rých Čechů!

Bohuslav Vik

evangelický kazatel
mAtouš řeČený ulický

zemřel 11. 9. 1627 v chRudimi

Kolik lidí kolem nás při hledání Boha vyslovuje slova z Písně písní: „Hledala
jsem, ale nenašla!“ (3,1) Takové hledání není jednoduché, protože při něm
někdy hrozí únava, jindy zastavení se na poloviční cestě, nebo další nebez-
pečí: „Našli mne ponocní…“ (3,3) I s těmi, kteří nic nehledají a nic nenachá-
zejí, se můžeme potkat. Jenže tudy cesta k Bohu nevede a my si musíme
znovu ujasňovat, co vlastně hledáme a koho hledáme? (3,4-5) Pokud hledá-
me Boha, pak musíme vědět, že on nám jde naproti! Proto nakonec může-
me zvolat: „Našla jsem ho…!“ Ale opravdu jsme my našli Boha? Z Písma
víme, že on přichází! Proto povědět, že jdeme správným směrem, můžeme
jen tehdy, když pochopíme, že Bůh nám jde naproti, ne my Bohu. Protož
když se s námi Bůh potkává, tak teprve potom začínáme rozpoznávat kon-
tury směru cesty a začínáme vidět, co nám setkání s Bohem dalo, a přejeme
si, aby tento hřejivý pocit Boží blízkosti nás už nikdy neopustil. Ve chvílích
nalezení Boha okoušíme zvláštní jistotu Boží blízkosti a jeho práva: „Jsem
milého mého, kterého jsem se chopila, a už se ho nepustím… Jsem jeho a on
je můj Pán a Král.“ (3,7-11) Hledající nalézají, vyznávají a docházejí cíle! A ti
jsou i svědky „v den oddávání a v den veselí srdce jeho…“, protože jsou
účastni královského průvodu a královské svatby, na které je vyzdviženo:
„Jsi krásná, přítelkyně má, oči tvé holubičí“, stejně jako „jsi krásný milý můj,
jak utěšený…“. (1,15-16) Takto je na svatbě Beránkově vysoko vyzdvižena
Církev Páně, kráčející napříč všemi denominacemi! A v dalších kapitolách
Písně písní je pak její krása ještě podtržena!

(pokračování příště)
Pavel Rybín

Píseň Písní 10: hledání boha

Pracoval nejprve jako tkalcovský tovaryš 
v Drážďanech. Po studiu teologie a filosofie
v Lipsku se stal učitelem a (1779) kazatelem,
a to českého luterského sboru v Berlíně při
Betlémském kostele. 
Byl pietistického zaměření. Měl styky s Ochra-
novem a s misijními pracovníky a v roce
1800 (po smrti svého bratra Josefa Daniela
(misionáře v Indii) založil misijní školu
(společně s A. C. F. v. Schirndingem), ve které
také vyučoval a v roce 1805 Berlínskou bib-
lickou společnost, která tiskla také české a polské Bible, v roce 1811 trak-
tátní spolek a v roce 1816 spolek pro vydávání vzdělavatelných spisů.
Do oblasti diakonie spadá „polévkový ústav“.
V roce 1812 navštívil Prahu a zprostředkoval prodej 5000 zlevněných
Biblí. Jeho nástupcem ve farářském úřadě se stal Joh. E. Gossner, známý
zakladatel vnitřní a zahraniční misie.
Mezi jeho potomky se mnozí osvědčili v církevní práci: například mi-
sionář Ernst Jaenicke a zemský biskup Johann R. A. Jaenicke (1900-1979),
spolupracovník „vyznávající církve“.

Bohuslav Vik

exulantský kazatel
JAn Jeník – JAenicke

(nARozený 6. 7. 1748 - zemřel 27. 7. 1827 v beRlíně)

EXULANT, zapsaný spolek zve na
svou pravidelnou konferenci, která se
bude konat 7. října 2017 v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické v Šum-
perku, Revoluční 8. Konference je le-
tos věnována 500. výročí uveřejnění
95 tezí Martina Luthera a 70. výročí
reemigrace Čechů z Volyně.
Zahájíme v 10 h bohoslužbami, kázat
bude místní farář Jakub Pavlús, dále
budou na programu přednášky dr.
Petera Morée: Luther a Hus, doc. dr.
Jana Malury: Literární tvorba českých
„luteránů“ v exilu a Mgr. Rut Nývlto-
vé: Reemigrace Čechů z Volyně.
Odpoledne se bude k výročí reforma-
ce konat koncert.

„křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spí-
cími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí,
ale spánkem - hlubokým a bezesným.“

martin luther


