
tehdy Se rozevřou oČi Slepých A
otevřou Se uši hluchých. 

tehdy kulhAvý poSkoČí jAko jelen
A jAzyk němého Bude pleSAt. 

iz 35,5-6
Jak předpověděl Izajáš, Ježíš uzdra-
vuje. Stačí dotek prstu, trochu sliny.
A k tomu kouzelná formulka. Něco
jako Expecto Patronum! - Ale měl
Ježíš zvláštní kouzelnickou výbavu?
Ne. A i teď, když řekne Effatha!,
otevři se, dělá jen to, co používali
někdy i zákoníci. Způsobem uzdra-

vování se Ježíš neliší od jiných 
s tímto darem. Jiné jsou ale pohnut-
ky jeho jednání. Nechává se vést
vůlí Boží. Proto se nevyhýbá pohan-
ským územím. Neoškliví si tyto lidi,
vidí je jako své sestry a bratry. Tak
mu velí Boží láska, která se natahuje
ke všem. I k pohanům. A oni reagu-
jí. Žena Syrofeničanka (Mk 7,24nn)
se k němu upíná jako k poslední
naději pro uzdravení své dcery.
Nenechává se odbýt ani prohláše-
ním: Nesluší vzít pokrm dětem a
hodit ho psům. 
Marek také popisuje, jak Ježíš
uzdravuje muže hluchého a s vadou
řeči. Všichni svědkové tohoto divu
žasnou: Všechno dobře učinil, hlu-
chým přikázal slyšet a němým mlu-
vit… Může to vyznít jen jako zají-
mavost. Ale Markovi jde o víc.
Evangelista zde vysílá vážnou kára-
vou depeši. Komu? Těm správně
věřícím. To jest Židům - a přes ně
také i všem zavedeným církvím.
Ježíš prochází Palestinou jako potul-
ný rabín. V tradičním oblečení 
s třásněmi a jistě i s pokrývkou
hlavy. Káže a činí znamení. Ty
zbožné z Izraele by mělo jako první

trknout, že jim Bůh chce něco říci.
Ale právě ti zbožní, kteří mají patent
na Boha, zůstávají tvrdí jak štolverk.
Jsou do věcí zasvěcení, vědí, co je
správné. A Ježíšovo volání k nim
nedoléhá. 
Naproti tomu zde u pohanů se dějí
zázraky. Syrofeničanka Ježíše nazve
Pánem - Kyrios. A když je uzdraven
hluchoněmý, lidé zaraženě opakují
zvěstování proroka: slepí vidí, hluší
slyší…   Nebudeme si naivně mys-
let, že znali zpaměti Izajáše. Marek
jim vkládá do úst tato slova z jedno-
ho důvodu. Aby ukázal svým spo-
lubratrům, že je někdo předchází.
Že ti opovrhovaní, nehodní pohané
se nechávají strhnout bytostně, ve
svých srdcích. Naproti tomu oni –
vyvolení – jsou udušeni nánosem
pravidel. Tak Marek těm mazákům
ve víře říká, že cizinci si přivlastňují
to, co mělo patřit domácím. Berou si
to právem, protože jim to dává Bůh.
Je to nebetyčná drzost, co si proti
nám tenhle Marek dovoluje?, říkali
si jistě židovští čtenáři. Co do nás
ryje? říkáme si my, zasvěcení.

Marian Šusták
farář sboru ČCE v Mostě

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

15. srpna 2018 l ročník 103 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
5. září 2018
Z obsahu

* Jubilejní přání 
a povzbuzení ČCE

* Útěky od Boha
22-23/2018

poselství k 12. neděli po sv. trojici

Byl jsem pozván na jednu svatbu.
Už dlouho jsem na žádné nebyl,
tahle byla navíc evangelická. Její ofi-
ciální část se odehrávala v kostele
sv. Martina ve zdi, na Starém Městě
pražském, v kostele, kde Jakoubek
ze Stříbra jako první – v době, kdy
už Hus úpěl v kostnické temnici –
začal s vysluhováním večeře Páně
pod obojí způsobou. Památné to
místo českých protestantů, význam-
né místo i pro celoevropské dějiny a
kulturu.
Byl to nevšední a fascinující zážitek,
o který bych se rád podělil s těmi,

kteří tam osobně být nemohli, pří-
padně kteří nemají ani představu,
jak taková svatba vlastně probíhá.
Ani já jsem ji na začátku neměl.
Ovšem fascinován jsem byl od prv-
ního vstupu do kostela. Jeho přís-
nou protestantskou strohostí a krá-
sou. Jasně bílé zdi v kombinaci 
s přírodním kamenem – dokonalá
symbolika křesťanské prostoty,
strohosti a přísnosti v životě k sobě
samému. Průčelí v podhledu nad
oltářem pak dominoval opět jedno-
duchý, ale přece zlatý – kalich.
Ještě krásnější pak byli lidé, které

jsem tam potkával a mohl vidět –
nejen že byli krásně a vkusně ustro-
jeni, ale – jejich obličeje, to okno do
nitra duší. Klidné, důstojné a inteli-
gentní tváře, s nimiž jen tak něco
neotřese a které se za staletí proná-
sledování víry pod obojí naučily
čelit zlu.
Ze všeho nejvíce se mi ale líbily děti.
A to nejen krásně nastrojené družič-
ky, připomínající opravdovou po-
hádku, některé v dobových oble-
cích navozujících atmosféru staro-
českých tradic. Líbily se mi nejen,

do koruny – i ke kořenům
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Česká republika oznámila, že nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny
450 lidí, kteří uvízli v rybářské lodi nedaleko italských břehů.
Premiér Andrej Babiš i ministr zahraničí Jan Hamáček vzkázali, že
Česko nevyhoví naléhavé žádosti Itálie a ani jednomu z migrantů ne-
pomůže. 
Vyjadřujeme své znepokojení nad tímto postojem české vlády a vní-
máme jej jako projev nesolidarity k lidem v bezprostředním ohrože-
ní i k partnerům v rámci evropského společenství. Svým zamítavým
stanoviskem se Česká republika zpronevěřuje zásadám civilizované-
ho světa, k němuž se chce počítat, a který stojí mimo jiné na tradici a
hodnotách křesťanské víry. 
Již loni v létě se na nás obrátila Federace evangelických církví v Itálii 
s prosbou o spolupráci v situaci, kdy pro jejich zemi představují přes
moře připlouvající migranti velké a bez podpory dalších evropských
zemí jen obtížně unesitelné břemeno.
Jsme přesvědčeni, že náš stát je schopen ve spolupráci s ostatními
evropskými partnery a institucemi účinně zasahovat proti ekonomic-
ké migraci a organizovanému obchodu s lidmi.
Zároveň důvěřujeme státním i nevládním organizacím a vnímáme, že
naše společnost má dostatek sebevědomí, morálních sil i efektivních
nástrojů k podpoře těch opravdu potřebných. 
S veškerou odpovědností nabádáme ke vzájemné solidaritě. Ježíšova
slova o pomoci bližnímu v nouzi zní z evangelia zřetelně. Tváří v tvář
bezprostřednímu ohrožení konkrétních lidí nesmíme zůstávat přezí-
raví a neteční.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Kontakt: 
Jiří Hofman (komunikace s médii a veřejností, 

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické): 
734 170 486, hofman@e-cirkev.cz

naléhavá výzva
Bohoslužba za pronásledované pro víru - Jiří Chytil a Karel Šimr (zleva)

O svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, v předve-
čer svátku Jana Husa, se v evangelickém kostele v Kralovicích
uskutečnila společná bohoslužba místní evangelické a husitské
farnosti za pronásledované pro víru. O den později proběhla za
doprovodu sboru Consonare také zastavení v Chrástu a Dý-
šině.

Shromáždění začalo u pomníčku mistra Jana Husa před koste-
lem čtením Husova listu z nedalekého hradu Krakovce do
Prahy. "Zastavte se na cestách, ptejte se usilovně na tu, která
vede od věčné smrti k životu věčnému a ode vší bídy k věčné
radosti. A ta cesta je Evangelium Pána všemohoucího a epišto-
ly apoštolské, Starý zákon a také životy svatých, jenž jsou
zaznamenány v zákoně Božím, kteří svítí svými životy jako
slunce a měsíc a jiné hvězdy," zaznělo v něm mimo jiné.
Na tuto výzvu přítomní vykročili do kostela, kde následovala
eucharistická bohoslužba s přímluvami za všechny, kdo jsou i
dnes na různých místech světa pronásledováni pro svou víru.
Solidaritu s nimi vyjádřili účastníci bohoslužby také sbírkou,
odeslanou katolické organizaci "Církev v nouzi", která proná-
sledovaným křestanům pomáhá. Volbou nadace chtěli organi-
zátoři podtrhnout ekumenický rozměr. 
Během už tradiční společné bohoslužby se tentokrát kázání ujal
farář CČSH Jiří Chytil, který zdůraznil, že tradice cyrilometo-
dějská a husitská by neměly být stavěny proti sobě, protože obě
vnitřně odrážejí různé rozměry téhož evangelia. 

AktuAlitA: BohoSlužBA zA pronáSledovAné pro víru
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Synodní rada 
Českobratrské církve evangelické

naléhavě vyzývá 
k pomoci uprchlíkům v ohrožení



jak byly oblečené, ale i jak byly
způsobné a slušné, jak poslechly na
slovo nejen svoje rodiče i cizí lidi,
pokud jim něco řekli – ano, takhle
vypadá úcta k rodičům, i správná
rodičovská výchova. Na svůj věk
tiché a klidné, vědomy si vážnosti
chvíle.
V pozadí chrámové lodi pak vokál-
ní soubor, jehož krásu zpěvu jsme
měli brzy ocenit.
Při příchodu nevěsty a ženicha již
kostel praskal ve švech, lidé stáli i
po stranách. A to již staré kamenné
zdi rozezvučel prastarý evangelic-
ký chorál, Mocný Bože, při Kris-
tovu (ve zpěvnících pod číslem
419). I laici a bezvěrci ho budou
znát coby úvodní hudbu seriálu 
F. L. Věk. Zpívali jej všichni, celý
kostel, všichni jej znali – a slyšet
tento velkolepý dav takto zpívat
bylo nezapomenutelným zážitkem
samo o sobě. Napadlo mě: To je ten
chorál, co měl znít na Bílé hoře!! Asi
bychom nejen dnes, ale po celá
předchozí dlouhá staletí žili úplně
jinak. Byli bychom – sví. Neboť
tohle jsou ty kořeny, ta tradice.
Prýštila z každého slova, z každého
pohledu, z každého gesta – živá a
nezkažená.
Vrcholem svatebního obřadu byl
pak vzájemný slib snoubenců, při
kterém se drželi za obě ruce a hle-
děli si do očí – velmi krásný, ba
impozantní zážitek, který se s ob-
čanským slibem snoubenců vůbec
nedá srovnávat. Všichni shromáž-
dění tak mohli slyšet – a také byli
snoubenci bráni za svědky – jejich
sliby úcty a věrnosti jeden druhé-
mu po celý dlouhý život, který mají
před sebou.

V závěrečné části obřadu promlu-
vil k přítomným dědeček nevěsty,
sám evangelický farář, a s pří-
mluvnou modlitbou se obracel 
k novomanželům, k přítomným i 
k Bohu. Byla to opět tak slušná,
věcná a mírná promluva, že do srd-
cí posluchačů prosakovala úplně
sama.
Po svatebním obřadu a gratulacích,
když se dav pomalu začal hrnout
ven z kostela, krášlily vchody do
kostela opět krásně oblečené dru-
žičky s koši koláčů, později i tácky
s odlivkami, jimiž bylo možno kaž-
dému připít na dlouhý a šťastný
život novomanželů.
Již z kostela jsem odcházel v hlubo-
kém pohnutí a dojetí. Najednou
jsem cítil, že tohle jsou ty kořeny
národa, které lze vyšlechtit až do
bohaté koruny. Tohle je ta naše
vlastní identita, která nám byla po
staletí odpírána – až se vyvinul tvor
zobrazovaný coby Brouk Pytlík 
s pivem v ruce jakožto typický
Čech, zbabělý a vyčůraný, podlý,
prolhaný, hloupý, líný a ubohý.
Nic z toho na lidech, vycházejících
z kostela, nebylo lze pozorovat.
Naopak. Pohled na ně i na celé to
krásné a důstojné prostředí mi
navracel ztracenou národní hrdost
a hlavou mi znělo „Mezi Čechy
domov můj“ – ano, mezi těmito
Čechy zcela jistě.
Na Bílou horu nakonec přece do-
šlo. Další část slavnosti se totiž ode-
hrávala ve farním středisku kostela
sv. Fabiána a Šebestiána a to na
úpatí Bílé hory v Liboci – centru
sice katolickém, ale pro tuto příleži-
tost propůjčeném evangelíkům. 
I tam se mi nesmírně líbilo pozoro-
vat ty krásné a slušné, inteligentní

lidi a jejich děti – klidné, radostné,
ctící rodiče.
Sama rozvětvená rodina nevěsty
byla příkladem rodiny, kde děti
jsou – a právem mohou být – hrdy
na své rodiče a prarodiče (dědeček
nevěsty coby evangelický kněz byl
komunisty po nekrátkou dobu věz-
něn) a ti se zase zhlížejí ve svých
inteligentních, vzdělaných a úspěš-
ných dětech. Kdo tohle může o
sobě a své rodině říct?!! Kolik tako-
vých rodin ještě je a vydrželo
všechny nástrahy, intervence zven-
čí – až do dneška?
Víra, prověřená staletími pronásle-
dování, k tomu zcela jistě vytvořila
ty základní a rozhodující předpo-
klady. K nim se přidala sebekázeň,
úcta k druhým – a výsledkem pak
může být ráj na zemi. Kdo ho nevi-
děl, nevěřil by – zvláště při pohle-
du na společnost, kterou je běžně
jinde obklopen – a kdo ho zažil,
nechce už jinam.
Mluvíme-li o nutnosti mravní obro-
dy, myslím, že je při tomto pohledu
evidentní, odkud začít a odkud se
tato obroda může rozšířit ne-li na
celý národ, tedy alespoň na tu jeho
inteligentnější  a kultivovanější část
– tu, která je schopna takovéto hod-
noty pochopit a ocenit.
Během jediného dne jsem tak mohl
sestoupit až ke kořenům národní
svébytnosti – a současně vidět i
jejich košatou korunu. Věru – krás-
ný zážitek! A všem zúčastněným
za něj mnohokráte děkuji – neboť je
nezapomenutelný. Stejně, jako kaž-
dé setkání – s životní pravdou a
opravdovostí. Jako každé setkání 
s tím lepším, co dříme v každém 
z nás.

Jiří Fiala
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z církví doma i ve světě
evAngelíci ve chvAleticích chtějí dArovAt koStel měStu
Evangelíci nejspíš darují městu Chvaletice na Pardubicku kostel z 19. stole-
tí. Tamní sbor totiž patrně zanikne, protože není finančně soběstačný.
Bohoslužby se v něm budou konat dál. ČTK to řekl administrátor Farního
sboru Českobratrské církve evangelické ve Chvaleticích Miloš Hübner.
"Jelikož město na kostel přispívá a kompletně se o něj stará, chceme ho na
město převést. Hřbitov je obecní několik let, darovali jsme ho Chvaleticím
také," řekl Hübner.
Na podzim se koná shromáždění sborů z východních Čech, které doporu-
čuje zrušení některých sborů nebo sloučení s jinými. V případě Chvaletic
připadá v úvahu Přelouč. 
V květnu příštího roku synod, nejvyšší shromáždění Českobratrské církve
evangelické, rozhodne, zda chvaletický sbor zanikne, nebo ne. "Pokud
nebudeme soběstační finančně, máme slabé páky sloučení nebo zánik
odvrátit. Provoz kostela to neomezí, budu tam jezdit dál, ale nebude tam
samostatný sbor," řekl Hübner.
Administrátor zastupuje faráře ve Chvaleticích 30 let, žádného se tam nepo-
dařilo získat. Jednou za dva týdny přijde na mši jen několik lidí. Sbírky 
v kostele nestačí pokrýt náklady na činnost sboru, řekl Hübner.
Opravy stály asi 15 milionů korun, zhruba polovinu postupně přispělo
město, podařilo se získat i dotace od různých nadací a sponzorské dary.
Několik let byl kostel zavřený, veřejnosti se znovu otevřel v roce 2010.
Kromě bohoslužeb, křtin a pohřbů se v něm konají i komerční koncerty.
Pseudorenesanční stavba v Hornické Čtvrti vznikla v roce 1882, stojí na
místě původního kostela z poloviny 18. století. Kostel vybudovaný za fará-
ře a seniora Julia Fleischera navrhl architekt Matěj Blecha.
"Město kostel prakticky zachránilo, byl by napolo zbořený, propadal se tam
strop. Začalo se už v roce 1999 průzkumem kostela, v roce 2003 proběhly
první opravy," řekla ČTK starostka Blanka Zaklová (SNK Chvaletice pro
občany I).
Podobné problémy s finanční soběstačností budou v příštích letech řešit i
další sbory Českobratrské církve evangelické. Otázkou budoucnosti sborů a
jejich financování se zabývalo červnové zasedání synodu (nejvyššího orgá-
nu církve) v Litomyšli. Přípravný strategický plán se podle jednoho z řeční-
ků Romana Mazura nesl v "duchu křesťanského pragmatismu." 
Jak dále Mazur uvedl, církev neumí vytvořit život víry ve sborech. "Ale
umíme ho efektivně podpořit – umíme podpořit to, co funguje a naopak
chceme částečně omezovat to, co funkční není,“ dodal.

www.christnet.eu

oficiální poČet kAtolíků A evAngelíků loni v německu kleSl
o 660000
Římskokatolické a evangelické církvi v Německu se ani nadále nedaří zasta-
vit prudký propad počtu členů. Jen v loňském roce klesl dohromady o
660000. Zástupci církví to koncem července oznámili na tiskových konfe-
rencích v Bonnu a Hannoveru. 
Ani stabilní počet křtů a nových členů v obou církvích nepokryl minulý rok
členy, kteří umřeli nebo z církví vystoupili. 
Počet členů evangelické církve (EKD) se loni snížil o 390000 na 21,5 milionu,
počet katolíků pak o 270000 na 23,3 milionu. 
Od evangelíků loni z vlastního rozhodnutí odešlo na 200000 lidí, což je asi o
deset tisíc více než v roce 2016. Z Římskokatolické církve vystoupilo 168000
lidí, tedy zhruba o šest tisíc více než předloni.
V Německu se členové církví musejí přihlašovat u místních úřadů a povin-
ně platit daně pro vybranou církev. Více jak polovina Němců se však nadá-
le hlásí ke katolické nebo evangelické církvi. 

www.christnet.eu

do koruny – i ke kořenům
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Nakladatelství Euromedia vydalo čtvrté dílo kanadské-
ho spisovatele Williama P. Younga. Knížka se jmenuje
Lži o Bohu, kterým věříme (anglický originál má titul
Lies We Believe about God). První kniha tohoto autora,
Chatrč, se stala v anglicky mluvících zemích bestselle-
rem. Vzbudila značnou pozornost, a to zdaleka nejen 
v křesťanských kruzích, a byla brzy zfilmována. Měl
jsem možnost přečíst všechny čtyři Youngovy knihy a
přiznám se, že první dvě – tedy Chatrč a Křižovatky –
jsem přímo hltal. Na těchto knihách mě zaujalo takřka
vše – námět, zpracování, umělecká stránka věci i psy-
chologické, teologické a filosofické otázky, které kniha
vyvolávala – a na něž do jisté míry i odpovídala.
Křižovatky byly Chatrči v něčem podobné, v něčem od
ní odlišné. Přečetl jsem je s nemenším zájmem nežli
knihu první. I o této knize platí v plném rozsahu, co jsem
napsal o knize první: Probouzí psychologické, teologic-
ké a filosofické otázky a je skvěle napsána.
Třetí knihu, Eva, jsem rovněž přečetl s velkým zájmem,
nicméně dojem jsem z ní neměl stejně pozitivní jako 
z prvních dvou knih. Zatímco první dvě knihy vyzníva-
ly „uvěřitelně“, i když bylo jasné – zejména u Křižovatek
– že jde o fikci, Eva mi připadala poněkud dějově pře-
kombinovaná. Čtvrté dílo W. P. Younga, které v těchto
dnech vychází, se od předchozích tří zásadně liší. První
tři knihy jsou romány – čtvrtá kniha je teologie. Snad je
možno nazvat ji vysvětlením a apologií Youngových
světonázorových východisek. To, co z Youngových
předchozích knih vyplývá nepřímo, je v jeho poslední
knize řečeno explicitně.
Řada křesťanů byla pohoršena už knihou první. Na roz-
díl ode mě ji zřejmě nečetli jako román, ale jako pojed-
nání o Bohu. Soudím, že bychom měli mít odlišný pří-
stup k teologii a k fikci, byť fikce nám může pomoci
porozumět určitým skutečnostem – duchovnímu světu,
biblické antropologii, ba dokonce i Bohu. Nechtějme ale
po fikci – nebo po křesťanských obrazech či filmech –
přesné teologické výpovědi. Román není ani tóra, ani
modla.
Čtvrtá kniha ale román není – je to vskutku pojednání o

Bohu. W. P. Young líčí Boha jako jen a jen dobrého a 
v této knížce skutečně odhaluje lži, kterým mnozí křes-
ťané věří. Problém nevidím v tom, co si Young myslí o
Bohu. Problém vidím v tom, jakým způsobem se vyrov-
nává (či vlastně vůbec nevyrovnává) s existencí Božího
nepřítele a celé otázky „odkud zlo“. Nejpatrnější je to 
v samotném závěru knihy, kde Young uvádí několik
stránek biblických veršů, ovšem pečlivě vybraných tak,
aby se v nich nevyskytovalo nic o démonech, draku a
šelmách z Daniele nebo Zjevení nebo o Božím nepříteli. 
W. P. Young je podle všeho universalista, tj. je přesvěd-
čen, že Bůh nakonec spasí všechny lidi. I těm nejhorším
zločincům bude tak dlouho projevovat svou lásku, až se
nakonec zlomí a přijmou nabízenou milost. 
Nemám pochybnosti o tom, že Bůh si skutečně přeje,
aby všichni lidé poznali pravdu a došli spásy. A je velmi
nevděčnou úlohou snažit se dokázat, že někteří lidé pře-
sto spaseni nebudou. Jinými slovy, že člověk se může
definitivně rozhodnout proti Bohu. Pro tuto skutečnost
je náš svět tak tragický – a tak smysluplný. Ano, v živo-
tě každého z nás jde o věčnost. To, jak Young líčí skuteč-
nost, je nádherné a přitažlivé. Přiznám se ale, že dávám
přednost biblickému pohledu. Nevěřím, že s hroznou
možností věčného zatracení se můžeme vypořádat tím,
že z Bible vypustíme všechny verše, které o něm mluví. 
Nebyl jsem pohoršen tím, že Young v Chatrči líčí Boha
jako postarší černošku. V knize samotné přiznává, že
chce rozbít naše falešné představy Boha coby stařečka 
s bílým plnovousem. Ano, míváme falešné představy, a
je třeba se jich zbavovat. Obávám se ale, že co se týče zla,
nabízí nám Young nahrazení jedné falešné představy
druhou. Raději se přidržím Bible. 
Přesto knihu k četbě doporučuji. Jednak mnohým z nás
umožní se některých falešných představ zbavit, jednak
nám prospěje, když se s Youngem vnitřně vyrovnáme.
Pokud neztratíme ze zřetele Písmo, může nám jen pro-
spět, když se s Youngovou teologií trochu vnitřně pope-
reme. Knihu, jak bylo řečeno, vydalo nakladatelství
Euromedia. Má 208 stran a prodává se za 259 Kč.

Dan Drápal

lži o Bohu, kterým věříme 

Zastavení před kostelem jakož i samotnou bohoslužbu doprovodil evangelický
pozounový sbor Consonare, jehož členové z Čech i Německa měli během prvního čer-
vencového týdne soustředění na kralovické evangelické faře. Sbor vznikl na základě
spolupráce se saskou církví při obnově požárem zničeného kostela v Rumburku a 
v České republice působí již přes 10 let. „Consonare znamená souzvuk, soulad, souz-
nění a v tom názvu je skryt i cíl činnosti sdružení. Nejde jenom o muziku, jde také
o setkání, ve kterém se sdílíme, společně něco tvoříme, učíme se a předáváme,“ uvádí
sbor na svých webových stránkách. 
Zvuky žesťových nástrojů v podání Consonare se následujícího dne rozléhaly také 
v asi třicet kilometrů vzdáleném Chrástu u Plzně a Dýšině. V den památky upálení
mistra Jana Husa i tam probíhala sváteční zastavení. Místní evangelický farář Karel
Šimr ve své promluvě po čtení úryvku z reformátorova spisu Řeč o míru a evange-
lijního textu o dani císaři (Mt 22,15-22) položil důraz na Husovo rozlišování míru
světa a míru Božího. Zatímco mír světa je pro Husa „klidné uspořádání časných
věcí, potřebných k lidskému životu“, mír Boží spočívá v „utišení mysli, zakotvené 
v ctnostech“. 
"V čem pro nás dnes může být Husovo myšlení aktuální? Aktualizovat žel velmi
často znamená politizovat. Aktualitu Husovu naopak vidím v učení se správnému
rozlišování: míru světa a míru Božího, toho, co je Boží a co císařovo. Nedělejme 
z politiky náboženství a z víry politikum, usilujme o dobré uspořádání časných věcí
a vězme přitom, že v tom nikdy nenajdeme upokojení, ukotvení a naplnění, které
dává jen mír Boží. Vždyť – jak píše Hus - ´by bylo projevem zcela zaslepené světské
hlouposti opustit hlavu církve, Pána Ježíše Krista, jenž je Pánem veškerenstva, nedat
přednost jeho míru, ale raději se rozhodnout pro mír světa. Věru nevděčná a mrzu-
tá by to byla hloupost zříci se Boha a doufat v člověka, když přece přístup k Bohu je
napořád svobodnější, i získat jeho mír je snažší a udržet jej bezpečnější i nekonečně
výhodnější´," uzavřel farář Karel Šimr.

Karel Šimr

Dokončení ze str. 1

AktuAlitA: BohoSlužBA zA pronáSledovAné pro víru
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Masaryk se nestyděl dát Ježíše do
středu našich dějin i do středu
demokracie. Kéž je Ježíš také smys-
lem naší současnosti a budoucnosti.
Dne 14. září 2018 uplyne 81 let od
chvíle, kdy zemřel 1. prezident ČSR
Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil
se 7. března 1850 v Hodoníně a ze-
mřel 14. září 1937 v Lánech. Byl
pedagogem, politikem, státníkem a
filosofem. Byl také poslancem ra-
kouské říšské rady a univerzitním
profesorem. V roce 1918 se stal prv-
ním prezidentem Československa.
Za rozhodující podíl na vzniku
samostatného státu byl jmenován
Prezidentem Osvoboditelem. T. G.
Masaryk byl 4 krát zvolen prezi-
dentem a sedmnáctkrát navržen na
Nobelovu cenu míru.
Masaryk napsal velmi důležitou
větu, která má trvalou platnost:
„Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich
dějin a demokracie.“ Masaryk po-
stavil vedle sebe nejznámější
osobnosti starověku: Ježíše a Cae-
sara. 
Gaius Julius Caesar (100 – 44 př. n.
l.) byl římský vojevůdce a politik;
jeden z nejmocnějších mužů antické
historie. Sehrál klíčovou roli v pro-
cesu zániku římské republiky a její
proměny v monarchii. Jako první
Říman pronikl se svou armádou až
do Británie a za řeku Rýn. Svými
výboji rozšířil římskou moc hlubo-
ko na sever. V roce 49 zahájil občan-
skou válku a na jejím konci se stal
jediným vládcem římského státu.
Po uchopení moci zahájil rozsáhlé
reformy římské společnosti. Byl
zvolen doživotním diktátorem. 
V roce 44 byl zavražděn a v roce 42
př. n. l. byl římským senátem ofi-
ciálně prohlášen za jednoho z řím-
ských bohů.
Ježíš nebyl císařem ani vojevůd-
cem. Je však ústřední postavou
dějin. Svým vlivem způsobil rozdě-
lení dějin lidstva na dvě epochy –
na epochu před Kristem a po
Kristu. Narodil se v Betlémě v iz-
raelské zemi, vyrůstal v Nazaretě.
Pracoval jako tesař. Tři roky působil
v Izraeli jako prorok a kazatel, který
zvěstoval pravdu o Bohu, o člově-
ku, o zlu, o smrti i o věčnosti. Svou
mocí  uzdravoval lidi ze všech
nemocí a křísil mrtvé. Zvěstoval, že
je Božím Synem a přišel na svět
proto, aby vysvobodil člověka 

z moci zla, z moci smrti a daroval
lidem nový život v lásce zde na
zemi a věčný život v Božím králov-
ství. Mocí svého slova proměňoval
lidi – ze sobců dělal lidi obětavé, 
z pyšných lidi pokorné, ze zlodějů
lidi, kteří rozdávali druhým, z hříš-
níků dělal lidi svaté. Nikomu neu-
blížil a pro věčné dobro druhých
byl ochoten prolít svou vlastní krev.
Ve Velký pátek byl ukřižován, ve
velikonoční neděli vstal z mrtvých
a po 40 dnech vstoupil do nebe.
Jeho učení, smrt a vzkříšení je zá-
kladem křesťanské církve. Jeho
učení je již přeloženo do 4 tisíc jazy-
ků a má všude velmi kladný vliv na
život jednotlivců, rodin i národů. 
Proč dal Masaryk na 1. místo
Ježíše?
Ježíš byl jediným mužem v ději-
nách, který s největší láskou a poko-
rou sloužil všem až k sebeobětová-
ní. Jeho učení i jeho příklad života
vnáší nový životní styl do světa
plného sobectví, pýchy a bezohled-
nosti. Jeho učení ovlivnilo a ovliv-
ňuje velmi kladně život mnohých
národů. Mělo rozhodující vliv i na
život evropských národů. 
Caesar byl mužem, který chtěl nad
druhými vládnout jako diktátor a
pod jeho vedením bylo prolito ve
válkách mnoho lidské krve.  
Když Masaryk hodnotil tyto dva
muže – Caesara a Ježíše a jejich vliv
na národy, dal jednoznačně před-
nost Ježíši. Věděl velmi dobře, že
žádný Caesar – žádný císař ani král,
žádný prezident nebo předseda
vlády, nemůže dát národům ani
jednotlivým lidem opravdovou
kvalitu života. To může dát jedině
Pán Ježíš Kristus. Jsme velmi vděč-
ní, že to první prezident vyjádřil tak
jasně a jednoznačně: „Ježíš, ne
Caesar, toť smysl našich dějin a de-
mokracie.“ Ano, Pán Ježíš dává
smysl životu každého člověka,
dává smysl dějinám a dává smysl 
i demokracii.  
Co to znamená, že Ježíš je smys-
lem našich dějin?
Dějiny mají smysl, když má smysl
život každého člověka. Co je tedy
smyslem lidského života? Masaryk
řekl: „Člověk od přírody je jistě
egoistou.“ Každý den slyšíme a vi-
díme, jak lidé deklarují: Tolik máš
ze života, co si užiješ. Ježíš ukázal
slovy i životem, že smyslem života

není sobecké užívání, ale láska -
láska k Bohu a láska k lidem. Proč
láska k Bohu? Proto, že Bůh je na-
ším Stvořitelem a dárcem všeho
dobrého, co máme. Milovat Boha
znamená milovat zdroj dobra. Proč
láska k lidem? Protože láska, která
obšťastňuje jiné, činí šťastnými i
nás. Pokud je láska ve všem, je to
skutečně smysl života. Láska se
může projevit jakkoliv a kdekoliv a
může být skutečně všude. Masaryk
to řekl i v následující větě: „Ježíš, ne
Caesar. To je první přikázání lás-
ky k bližnímu.“
Co to znamená, že Ježíš je smys-
lem demokracie? I na tuto otázku
Masaryk odpovídá: „Demokracie
není panováním, nýbrž prací k za-
bezpečení spravedlnosti.“ Lidská
společnost potřebuje ke své existen-
ci určitý řád, pravidla, podle kte-
rých se všichni řídí. Respektuje-li
vláda, která je zvolena lidem,
Ježíšovo přikázání lásky k bližnímu
a usiluje o jeho naplnění v praktic-
kém životě všech občanů, pak
vytváří podmínky pro smysluplný
a šťastný život. Ježíš je vskutku jedi-
nečným učitelem smysluplného
života v opravdové lásce, která
slouží druhým až k sebeobětování.
„Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátele.“
(Jan 15,13)
Ježíš je však mnohem víc než učite-
lem lásky, je Světlem, které ukazuje
cestu života až do věčnosti; je také
zdrojem pravdy, dává pravdivé
odpovědi na naše základní otázky
života, smrti i věčnosti; je zdrojem
života, který má smysl a jasný cíl.
On praví: „Já jsem ta cesta, pravda
i život. Nikdo nepřichází k Otci,
než skrze mne.“ (Jan 14,6)
Přemýšlím nad tím, proč současní
politici neberou vážně Masarykova
slova, že Ježíš je smyslem dějin i
demokracie. Proč nestudují Ježí-
šovo učení, proč ho neuvádějí do
života našeho národa, když má stá-
le zásadní a jednoznačně kladný
vliv na dějiny lidstva? 
Přeji našim politikům a všem, kdo
řídí naše obce, města i stát, aby vzali
vážně slova prezidenta Masaryka.
Kéž by byl Ježíš Kristus smyslem
naší současnosti i budoucnosti a
smyslem demokracie i v 21. sto-
letí. 

Stanislav Kaczmarczyk

Je zde čas prázdnin a toužebně vyhlížených dovolených. Masy lidí se přemísťují do
vysněně krásných oblastí. Samozřejmě, že nejspíše v cizině. Kdesi jsem četl, že do
těchto „rájů“ míří až polovina našeho obyvatelstva. Zejména silnice jsou proto v
tomto údobí přeplněné. V novinách čteme, na jaké objížďky si má dát šofér pozor,
aby ušetřil únavné hodiny stání v kolonách, a nepřijel posléze do dovolenkového
cíle psychicky i tělesně zcela vyčerpán.
Kdo se postaví proti tomuto jakémusi současnému „stěhování národů“, setkává se
s nechápanými pohledy. Vždyť je zpátečník, nejde s dobou, nesdílí stejné názory
jako zdrcující většina populace.
Poměrně často navštěvuji „kavárnu“, abych poznal názory a uvažování lidu
necírkevního. Právě teď je žhavou otázkou, kde za hranicemi nejlépe prožít dovo-
lenou. Kupodivu se příliš nehledí na finanční náročnost. To je docela překvapivé.
A tak se dozvídám, že mnozí známí lidé zamíří do severní Afriky, Thajska,
Chorvatska, Slovenska, či jiných bezesporu úžasných míst.
Nejlepší je ovšem nabídka „all inclusive“, kde se český gurmán pořádně naprásk-
ne – kdo by přece nevyužil dané zaplacené příležitosti! Potom je také velice důle-
žité, aby byl čtyřhvězdičkový hotel blízko mořské pláže. S plným žaludkem se přece
leží na pláži lépe a úspěšně se chytá bronz. Taková je skutečnost.
Jistě, jsou i jiné další varianty, jak strávit čas dovolených. S těmi se však setkávám
citelně méně. Třeba prožít pár týdnů v Česku na horách. Ale i v tomto případě jde
převážně o atraktivní oblasti, kde rozhodně nelze hovořit o klidu a o možnosti si i
vnitřně odpočinout. 
Po těchto běžných a lákavých i sotva odolatelných nabídkách už dávno, po celá
desetiletí, netoužím. Pochopitelně, nesetkávám se s pochopením. Vždyť jdu zcela
vědomě proti proudu a současným trendům. A to se dneska už prostě nenosí. Jistě,
moje pojetí je do značné míry dáno věkem i chatrnějším zdravím. S vnitřní boles-
tí jsem nedávno zjistil, že i absolvování značkované turistické trasy mi působí
nepřekonatelnou vnější bolest.
Celý život jsem chodil pěšky, bez větší námahy i „padesátky“. Je tedy po operacích
kyčlí už všemu konec? Není. Vybírám si trasy po méně frekventovaných silnicích.
Ujdu tak zhruba pětinu toho, co v minulosti. Vybírám si ovšem místa, kde je něja-
ký církevní objekt. Kostel, kaple; v Sudetech často narážím na vzácné, arciže zcela
opomíjené barokní sochy. Ke svým poznávacím cestám používám výhradně veřej-
né dopravní prostředky. A i takto je stále co objevovat! Kolik zapomenutých cír-
kevních památek je snadno dosažitelných a docela i v blízkosti.
Nezávidím vůbec těm, kdo tráví dny volna tisíce kilometrů od vlasti. Jen se v
duchu ptám, zda také vědí, oč přicházejí, když mají zrak upřený do dáli, a nevidí,
co mají takřka před očima. Aspoň křesťan si má klást, domnívám se, tuto otázku.
Známe blízké církevní objekty a památky? Nemůže i docela prostá, finančně i
fyzicky nenáročná dovolenková česká turistika pomáhat k hlubšímu poznání nejen
své vlasti, ale i na ekumenickém poli? Nejde zde o vzácnou, shůry darovanou pří-
ležitost? 

Jaroslav Nečas

trávení dovolené„ježíš, ne cAeSAr, 
toť smysl našich dějin a demokracie.“

Nebýt impulzu zvenčí, nedostaly by hrůzné zážitky podobu zápisků a
ty by se nestaly důležitým dobovým dokumentem. Snad by se ještě
vyprávěly v kruhu rodiny, pokud po katastrofě třicátých a čtyřicátých
let dvacátého století vůbec nějaká přežila. Židovské rodiny si takové
zápisky zřejmě rády psaly, neboť pěstování paměti bylo stavebním prv-
kem jejich kultury. Až začne mladinká hrdinka brát rozum, bude mít na
co navázat. Přiložené fotografie jednotlivých osob jsou dokladem, že se
už tehdy využívalo všech technických vymožeností. Vztahy v rodinách
bývaly krásné a zajímavé. 
Ale pak z ničeho nic zavane vichr nepřízně. V sousedním Německu 
o tom od roku 1935 věděli víc, k nám ten nečas doputoval se čtyřletým
zpožděním. Kolem židovských komunit se i v naší zemi stahuje smyč-
ka. Povinné nošení žluté židovské hvězdy, vyloučení dětí ze škol, cíle-
né zužování občanského prostoru až do příkazu nastoupit do transpor-
tu do neznáma. 
Takový je sled událostí knížky Hany Sternlicht: SVOBODNÁ,
VOLNÁ. - Slovo si pak vezme „náctiletá“  hrdinka sama a vypráví svůj
vlastní příběh ve východočeských Holicích se slibně rozvíjející, drsně
přerušený nakomandovaným transportem do někdejší pevnosti Te-
rezín. Ten ještě má jakés takés prvky lidskosti, ale pak už Osvětim, pře-
plněné peklo s nemocemi, hladem a stálou blízkostí smrti. Válka se sice
blíží k svému závěru, ale pro mnohé záchrana už přišla pozdě. 
Naše patnáctiletá se svými dvacetidevíti kilogramy osobní váhy ještě
musí nastoupit pochod do Mauthausenu a tam je také zachráněna ame-
rickou armádou. 
- Co dál? Hanička se sice do Holic vrátí, ale vzápětí (pod vlivem židov-
ského mládežnického spolku) pochopí, že budoucnost jejího etnika 
v Evropě skončila. Její perspektiva je v Izraeli, jehož založení a existen-
ce 14. 5. 1948 jsou v OSN schváleny a zaručeny. Jenže sousední arabské
státy jsou proti: Proč je zřizován židovský stát na naše útraty? Smeteme
jej do moře! 
- Mladičký stát se v sérii válek brání. (Dospěl k názoru: Už nikdy nepů-
jdeme jako bezbranné ovce do plynových komor!). Jeho obrana je
povinná pro muže i ženy. 
- A tady se začíná rozvíjet Haniččin osobní příběh, nejednoduchý, s hle-
dáním, manželstvím, dětmi i pradětmi, ale také mimořádnými i pravi-
delnými setkáními a vzpomínáním se souvěrci z minula a z Česka. -
Epilog napsala Alžběta Langová. 
Vydání knihy (2018) podpořilo Město Holice, Město Chrudim a nadace
Židovské obce v Praze. 

Kaleb

Vzpomínky jsou krásné i méně krásné, některé však
hřejí u srdce. Takové bylo i vzpomínkové odpoledne
dne 27. června. Pod vedením farářů Českobratrské
církve evangelické a Církve československé husitské
v Berouně jsme zavzpomínali na odbojovou činnost 
v době nástupu fašismu a v průběhu 2. světové
války. 
V paměti berounských obyvatel zůstal jednak bratr
farář Jaroslav Klimecký z Českobratrské církve evan-
gelické a jednak bratr farář Ladislav Král z Církve
československé (husitské). Jejich působení v této
kruté době připomněl i patriarcha Církve českoslo-
venské husitské Tomáš Butta. Br. farář Král byl věz-
něn nejen v koncentračním táboře za protektorátu,
ale i po r. 1948 v komunistickém vězení.
Byla odhalena pamětní deska s fotografiemi obou
duchovních, a to vnukem br. faráře Klimeckého MUDr.
Jaromírem Klimeckým a dcerou br. faráře Ladislava
Krále. Oba vzpomněli na své dětství, kterým je pro-
vázeli vzpomínaní faráři.
Poté všichni přítomní přešli do modlitebny. Zde dvě
sestry četly z kronik obou farářů a byly promítány
dochované fotografie. Následovalo vystoupení pě-

veckého sboru. Berounské sestry připravily bohaté
občerstvení. V přízemních prostorách byly fotografie
z pohnutých dob protektorátu a z vlasteneckého boje
po únoru 1948.
Je nutné ocenit práci obou církví na přípravě této
vzpomínky a také účast bratří a sester nejen beroun-
ských, ale i z Prahy, Rokycan a dalších míst.

Vanda a Jaromír Klimeckých

(Obsáhlejší vzpomínku z pera br. faráře Mikuláše Vymě-
tala, uveřejníme od září na pokračování. – red.)

nezapomeneme

naše recenze



Vybrané židovské památky mohli
zájemci zhlédnout v rámci "Dne
židovských památek", který se letos
konal v neděli 12. srpna. Na Pe-
rucku se akce účastní památka
"Židovský hřbitov u Hřivčic", který
je sice celoročně přístupný, ale stojí
za zmínku, neboť nedávno prošel
rekonstrukcí a je stále veřejnosti
málo znám.
K židovskému hřbitovu se lze snad-
no dostat autem z obce Hřivčice,
kde jsou umístěny směrové tabul-
ky. Cesta je sjízdná až k samotné
památce, kde je malé parkoviště.
Památku tedy mohou shlédnout i
starší nebo méně pohybliví občané.
Máte-li rádi procházky, doporuču-
jeme vyrazit z Peruce od místního
hřbitova horem kolem vodárny
podél železniční tratě. Cesta je
dobře schůdná místy s nádhernými
výhledy na České středohoří. Navíc
kopíruje bývalou císařskou stezku,
tedy jakousi pradávnou putovní
trasu. Pouze v jednou místě u roz-
padlého wechtru je cesta přerušená
loukou. Je třeba zamířit ke skupině
jehličnatých stromů odkud cesta
pokračuje dále. Na rozcestí u Hřiv-
čic je směrovka. Zpět ze židovského
hřbitova doporučujeme vracet se
malebnou pěšinkou přes lesík do
Vrbna, kde je zastávka BUS i ČD.
Židovský hřbitov u Hřivčic byl
založen patrně v druhé polovině 17.
století a v roce 1837 byl ještě rozší-
řen. Celková plocha pozemků je
5025 m². Na bývalém pohřebišti o
ploše 3163 m² je dochováno kolem
400 náhrobků, z nichž je mnoho
barokních a klasicistních. Nejstarší
pochází z roku 1687. 
Podle jiných údajů je židovský hřbi-
tov mezi vesnicemi Hřivčice a Vrb-
no nad Lesy zaznamenán v pozem-
kových knihách až v roce 1732.
Historickým vlastníkem dle katast-
ru nemovitostí (parcela 208) je
Izraelské pohřební bratrstvo pro
Hříškov a okolí. Současným vlast-
níkem památky je Židovská obec
Teplice. Rozloha židovského hřbi-

tova - bývalého pohřebiště je 3163
m², což je více než místní hřbitov -
1361 m². 
Na mnohých pískovcových ná-
hrobcích je původní hebrejské pís-
mo, které je často doplněno symbo-
ly hvězd, rukou i tradičních lilio-
vých květů. Na některých hrobech
jsou uvedeny i základní informace
v latince. Nejmladší, často již žulo-
vé náhrobky, jsou čitelné celé.
Například náhrobek Aloise Prop-
pera, řezníka z Vraného z roku 1906
nebo Bedřicha Lederera z Hříškova 
z roku 1931. Jsou zde pohřbeni lidé
ze Slavětína, Hříškova, Peruce, Ho-
řešovic, Vraného a dalších obcí 
v širokém okolí. Z čitelných nápisů
lze zjistit, že se zde pohřbívalo na-
posledy ve třicátých letech 20. stol. 
Více o židovském hřbitovu nalez-
nete na: http://www.zidovsky-
hrbitov-hrivcice.hys.cz.
O hřbitov pečuje Spolek na obnovu
židovských památek na Perucku,
který zde umístil památník obětem
holocaustu z Peruce IN Memoriam.
Spolek zároveň zpřístupnil výstavu
"Historie a rekonstrukce Židovské-
ho hřbitova u Hřivčic", která se
koná, pozor a teď není omyl, v Lou-
nech. Najdete ji v Obřadní síni
lounského židovského hřbitova 
v ulici Rakovnická vedle kremato-

ria. Trvalá expozice obsahuje pane-
ly dokumentující průběh rekon-
strukce zmiňovaného hřbitova včet-
ně historických informací. 
Zároveň je zde možné na umístě-
ném PC zhlédnout časosběrný do-
kument o obnově památky a o spo-
lupráci peruckých křesťanů a Židů.
Výstava bývá otevřená denně za
dobrého počasí. 
V případě uzavření se mohou pří-
padní zájemci o prohlídku výstavy
obrátit osobně nebo telefonicky na
pana Fortíka (bydlí vedle obřadní
síně), tel.: 604 762 255.

Ivo Kraus

Anglikáni ekologicky
Přes 5500 britských kostelů se rozhodlo
přejít na obnovitelné zdroje energie a
přispět tak k řešení klimatických problé-
mů. Patří k nim také 15 katedrál včetně
těch nejslavnějších v Salisbury, Liver-
poolu nebo Coventry, napsal list The
Guardian. Představitelé církví označili
změnu klimatu za „jednu z velkých mo-
rálních výzev naší doby“, která v první
řadě postihne chudé.
„Církve jsou součástí globální sítě, velmi
dobře si uvědomují, jaká je situace na-
šich bratrů a sester, kteří trpí suchem,
povodněmi a extrémními klimatickými
podmínkami po celém světě,“ řekl býva-
lý arcibiskup z Canterbury a předseda
církevní organizace Christian Aid Rowan
Williams. Vládu vyzval, aby vytyčila cíl
snížit emise v Británii do roku 2050 na
nulu. Listu sdělil, že anglikánská církev
se rozhodla prodat své akcie energetic-
kých společností, které nesplní cíle paříž-
ské dohody o klimatu. Vzhledem k tomu,
že jeden kostel vydá za elektřinu v prů-
měru 1000 liber (zhruba 29000 Kč)
ročně, britské kostely přesouvají z fosil-
ních paliv na obnovitelné zdroje přes pět
milionů liber.

www.krestandnes.cz

den židovských památek na perucku
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František Bednář studoval práva v Praze a teolo-
gii ve Vídni, Halle n. S., Erlangen a Edinburghu.
Jako reformovaný kazatel působil v Semtěši,
Kloboukách u Brna a v Praze u Klimenta. V roce
1922 byl povolán na Husovu bohosloveckou
evangelickou fakultu, kde byl nejprve docentem
a v letech 1926-1952 profesorem. Po dvě období
zastával úřad děkana. Jeho oborem byla praktic-
ká teologie se zaměřením na řešení sociální otáz-
ky a církevní právo. Věnoval se i českým církev-
ním dějinám. Zastával odluku církve od státu,

která se ovšem neprosadila.
Z jeho spisů jmenujme: Snahy o řešení sociální otázky v novodobém protestan-
tismu (1923). Zmatené lidstvo a protestantismus (1934), Zákony ve věcech nábo-
ženských a církevních (1929), Vzájemné vztahy anglických lollardů a husitů (1912),
Dějiny evangelického reformovaného sboru v Kloboukách u Brna (1915), Zápas
moravských evangelíků o náboženskou svobodu (1931) a Památník českobratrské
církve evangelické (1924). V době 2. světové války a po ní vydal několik  čes-
kých reformačních spisů. Od 1926 redigoval časopis „Hus“.
„I duchovní život českého národa jest kaplí Betlémskou, kde evangelium vládlo a kde
světlo čistého života zářilo. Kaple zbořena, dle soudu mnohých zničena trvale. A
přece osud kamenné kaple Betlémské, kterou možno vzkřísiti k životu, jest napome-
nutím. Co bylo pevné, trvalé, zůstalo. Z ruin života pobělohorského možno vybudo-
vati nový chrám duchovního Siona.” (Památník, 1924)

Bohuslav Vik

Český evangelický teolog
frAntišek Bednář

(10. 7. 1884 vír nA morAvě – 11. 7. 1963 prAhA)

Dušan Samo Jurkovič byl synem notáře Juraje
Jurkoviče a vnukem slavného vlastence Samuela
Jurkoviče (ze Sobotiště). Po maturitě na maďar-
ském gymnáziu v Šoproni studoval na Státní
průmyslové škole ve Vídni. Po návratu na
Slovensko  spolupracoval s lidovými tesaři na
Oravsku a později na Valašsku. Spolupracoval se
stavitelem Michalem Urbánkem na Vsetíně, se
kterým připravoval Národopisnou výstavu na
Vsetíně, Zemskou jubilejní výstavu a Náro-
dopisnou výstavu v Praze. 1896 se usadil v Brně,

kde se zúčastnil českého kulturního života. V té době navrhl Pustevny na
Radhošti a interiéry pro Ženský vzdělávací spolek Vesna v Brně. Realizoval
lázeňské budovy v Luhačovicích, navrhl kapli a křížovou cestu na Hostýně.
Od něho je také pomník a mohyla M. R. Štefánika na Bradle a pomník J. M.
Hurbana. (V letech 1916-18 jako voják za 1. světové války navrhl řadu
pomníků padlým a 30 hřbitovů v Haliči.) Po roce 1918 žil v Bratislavě.
Působil také ve Zlíně, v Praze a severovýchodních Čechách. Projektoval rov-
něž vily, montované dělnické domy a průmyslové stavby. Navrhoval také
restaurace hradů a zámků a několika evangelických far. Za 2. světové války
a po ní navrhl pomníky padlým a účastníkům SNP a obětem z Lidic. Od r.
1929 byl členem Československé akademie věd a umění a během života
obdržel četná uznání, posmrtně i Řád T. G. M. Vykonal mnoho pro česko-
slovenskou vzájemnost. Byl označován za „básníka dřeva“ a „uměleckého
architekta“.
Napsal: Pustevně na Radhošti (1900), Lidové stavby na Moravě (1907), Práce lidu
našeho (1902), Slawische Volksbauten (1905).

Bohuslav Vik

Slovenský a český architekt a etnograf 
dušAn SAmo jurkoviČ

(23. 8. 1868 turá lúkA u myjAvy - 21.12.1947 BrAtiSlAvA)

Studoval teologii v Edinburghu, Basileji a ve Vídni a svou kazatelskou
dráhu započal výpomocí v kohlbrüggovském nizozemsko-reformovaném
sboru v německém Wuppertalu-Elberfeldu. V r. 1883 byl americkou kon-
gregační misií (H. A. Schauffler v Brně působil už 1874-1875) povolán na
Moravu jakožto diasporní kazatel se sídlem v Brně, kde pracoval až do r.
1929. Oblast jeho působení byla rozsáhlá: kromě Brna také Náměšť nad
Oslavou, Rychmanov, Ivančice, Svébohov, Přerov, Prostějov, Olomouc a
Třebíč. Nejen v Brně, kde se 1906 stal farářem, ale také v Olomouci, Přerově
a Prostějově vznikly časem samostatné evangelické sbory. Pilně pracoval
kazatelsky a pastoračně mezi lidmi, kteří za prací a vzděláním hojně při-
cházeli z venkova do měst. Práce se ve spolupráci s řadou laiků dařila a
mnozí vděčili jeho duchovnímu vedení. Vedle výuky náboženství ve ško-
lách byla založena nedělní škola, započaly biblické hodiny, vznikl spolek
pro sociální práci, pěvecký sbor a byly postaveny nové modlitebny.
Vykonal tedy průkopnické dílo.
Napsal: Úvod k Písmu svatému Starého i Nového zákona a Rozdíl mezi nábožen-
stvím Karafiátovým a Abelovým, od 1894 byl jedním z redaktorů „Českobratr-
ské jednoty“.
V kazateli Pokorném dostalo se Brnu muže, jakého malý sboreček potřeboval: cele
oddaného evangeliu, střežícího bedlivě každou jednotlivou duši, vyhledávajícího
ztracené, milujícího každého bez rozdílu povolání, skromného a přece ve věcech evan-
gelia rozhodného. (Fr. Bednář, Památník českobratrské církve evangelické). 

Bohuslav Vik

moravský evangelista 
václAv pokorný

(12. 11. 1855 zAříČAny u ČáSlAvi – 19. 8. 1933 Brno)



Profesor Masaryk vzpomněl nejprve, že letos sjeti se měl 
v Praze celý vzdělaný svět, aby oslavil s českým národem
památku Husovu. Události válečné tomu ovšem zabránily,
ale snad právě tichá oslava vydá pro nás Čechy více než
veliká, okázalá. Řečník vylíčil pak stručně život a dílo
Husovo, charakterizoval jednotlivá období jeho konfliktu 
s církví a císařstvím, jak vedla postupně k tragédii kostnic-
ké a promluvil pak o významu české reformace takto:

co znAmená Smrt huSovA?
Hlavní význam je jasný. Jeho heslem bylo: stát v poznané
pravdě a brániti ji až do smrti. To Hus učinil a význam jeho
smrti nejen pro národ český, ale pro celou Evropu leží v tom,
že pro toto jeho heslo vzplanuly veliké náboženské války
husitské. Celá Evropa povstala proti kacířským Čechám, ale
Žižkovi se podařilo zdolati nepřítele. Malý národ čelil tu celé
Evropě. Těmito velikými válkami, jež otřásly celou Evropou,
uvědomil si český lid, proč Hus zemřel, a ony staly se též jed-
nou z hlavních příčin, že nastala doba nová.

nuže tedy, co huS chtěl, proČ zemřel?
Český národ prožíval ve století 14. a 15. těžkou politickou
krizi. Královský rod domácí vymřel a přišli králové cizí,
kteří uvedli zemi v nepořádek. Karel IV. dovedl sice Čechy
uspořádati a zjednati jim váhy, zejména když stal se císa-
řem německým, ale císařové a králové následující nedoved-
li zabrániti politickému a sociálnímu rozkladu. Tehdejší
krize, jež byla nejen česká, ale vůbec evropská, záležela pře-
devším v tom, že císařství římské, jež nebylo ničím jiným
než středověkou formou německého imperialismu, octlo se
v úpadku a s císařstvím upadla i církev. To jevilo se v tom,
že byli dva papežové, kteří se navzájem potírali. I v Če-
chách byl národ rozdvojen, jedni byli pro toho, druzí pro
onoho papeže. Lid nevěděl, koho má v mravních a církev-
ních věcech poslouchati. Rozumí se, že když upadlo papež-
ství, poklesla mravně celá církevní organizace, klerus.
Proto Hus v touze po opravě kázal především proti kně-
žím. Jeho kázání a vůbec celé husitské hnutí a celá česká
reformace byly protiklerikální. Tehdejší krize českého náro-
da má však také ráz sociální a politický, protože církev a
stát tvořily jednotu. Oltář nesl trůn a trůn opíral se o oltář.
Když klesla církev, klesl nutně i stát, když upadl stát, upad-
la nutně i církev. Vzniká již tehda absolutismus královský 
a vzniká to, čemu říkáme feudalismus, že totiž šlechta pod-

maňuje si víc a více lid. Do Čech vnikají rádcové nečeští,
neslovanští, německý vliv proráží. Je přirozeno, že v lidu
vzmáhal se odpor, a to přes to, že Karel IV. Čechy proslavil,
že země bohatla a nabyla politického významu. Karlova
dcera byla provdána za anglického krále, Čechy byly ve
spojení s celým světem. Praha byla středem celé Evropy.
Lid však nedal se tím klamati. Bohatství samo nerozhoduje
o hodnotě národa, ani sláva. Vznikal v nejširších vrstvách
odpor, a proto již před Husem povstávali kazatelé, kteří,
nemohouce se spoléhati na autoritu kněžstva, opírali se o
autoritu Písma a chtěli, aby církev učení křesťanské plnila
doopravdy. Lid byl přirozeně na jejich straně.

Čemu uČil huS?
Hus sám věřil, že neučí nic nového, nechtěl nic, než nápra-
vu: aby především kněží, když kázali křesťanství, podle
křesťanských zásad také žili, a nejen kněží, nýbrž všichni,
kteří se hlásili za křesťany. Hlavou církve byl mu ne papež,
nýbrž Kristus. Byl jen důsledný, kázal-li, že kněz nehodný
je nepravým knězem. Pro něho ne úřad činil kněze, nýbrž
kněz úřad. Proto také Hus zkoumal, zda papež a církev
právem žádají poslušnost. Nalézáme u něho i ostré slovo,
že proti papeži revoluce je nutna. Pramenem pravdy bylo
mu Písmo a učení původní církve. Písmo musí býti vylože-
no vlastním rozumem. Většina nerozhoduje ve věcech svě-
domí, sice by farizeové, kteří ukřižovali Krista, také měli
pravdu, protože byli ve většině. Hus byl také proti odpust-
kům, proti uctívání relikvií, proti bohatství kněží. Chtěl
dokonce, aby statky jejich byly rozděleny. Tím vším přiro-
zeně znepřátelil si kněze a papeže. Hus byl také venkoncem
národní. Ne že by byl nepřítelem Němců a jiných národů:
několikrát u něho nalézáme slovo, že je mu dobrý Němec
milejší než špatný Čech. Ale při tom důsledně všude hájil
práva národa českého a jeho jazyka a žádal, aby i v úřadech
měl místo především Čech a ne cizinec. Není správné, jest-
li někteří více politikové nežli učenci tvrdí, že Hus byl ná-
rodnostně nesnášenlivý. Nebyl. Ale česká reformace posvě-
tila národní cit náboženský, a proto byl cit ten tak silný.
Čeština na místo latiny zavedena do chrámu, Bible přelože-
na do češtiny a do krásné češtiny, jazyk v církvi byl český a
tím proti latině čeština stala se posvátným jazykem. Protože
pak tehdy náboženství mělo veliký význam, posílilo nábo-
ženství také naši národnost. Že Hus byl člověk v pravém
smyslu slova národní, vidíme i z jeho reformy českého spi-

sovného jazyka a z jeho zásluhy o znárodnění pražské uni-
versity. Kutnohorský dekret byl především jeho dílem. Že
uhodil na strunu pravou, viděti i z toho, že přidali se 
k němu nejlepší lidé národa. Nejen Jeronym Pražský, ale
celá řada vynikajících lidí, jako Jakoubek ze Stříbra, jenž
zavedl kalich, Šimon z Tišnova a jiní šířili jeho učení. Měl
ovšem také nepřátele, ale v celku snad ani jedna desetina
českého národa nezůstala tenkráte a v pozdějších letech 
v církvi římské!
Mezitím vznikly husitské války tím, že vypraveny byly
proti Čechům křižácké výpravy. Tenkráte proslavili se mu-
žové jako Žižka a Prokop, kteří podnes jsou známí jako za-
kladatelé moderního válečnictví. Ve všech oborech, i v obo-
ru válečnickém Čechové tenkráte vynikli. Bylo přirozeno,
že za onoho rozčilení válečného, které rozšířilo se v celé
Evropě, učení Husovo se v Čechách rychle šířilo, ale také se
měnilo a vznikalo mnoho různých odstínů a směrů. Z nich
nejvýznamnější byli Táboři, zvaní od svého města Tábora.
Táboři byli radikálnější než husité a také lidovější. Stejně
jako u Husa bylo základem jejich učení: Písmo, rozum a
původní církev. Ale oni šli dále v tom, že zrušili kněžství,
měli jen kazatele a i ženy mohly býti kazateli; Táboři zruši-
li také vrchnost světskou. Nechtěli pánů, nýbrž naprostou
rovnost, i hospodářskou. V prvních letech zavedli komu-
nismus podle vzoru komunistů Nového zákona z dob prv-
ního křesťanství. Učených lidí s počátku neměli. Ne že by
byli nemyslili, ale vykládali si Písmo bez té učenosti, která
se tenkráte vyžadovala. Po nějaké době měli však i oni své
učence a bohoslovce, jako Mikuláše z Pelhřimova a Václava
Korandu, kteří učení táborské zdůvodňovali. Táboři pro
svou důslednost nebyli milováni ani od kališníků ani od
husitů, a je významno, že pánové husitští spojili se konečně
s římskými, aby porazili český lid u Lipan, a že Tábor roku
1452 dobyt byl Jiřím Poděbradským. Táborské učení neza-
niklo však beze stop:  z táborství očištěného a zušlechtěné-
ho vyšel směr nový, bratrství, o němž Palacký praví, že jest
nejušlechtilejší církví křesťanskou, jaká kdy byla.
Zakladatelem Bratrské církve je Petr Chelčický, muž z lidu,
vzdělaný, výborný stylista. I on vychází z Husa, ale jde dá-
le. Zejména podle vzoru Táborů nejen odstraňuje kněžství,
nýbrž i vrchnost světskou. Nechce ani císaře ani papeže:
obě velryby, jak praví, musí býti odstraněny. V křesťanské
společnosti nesmí panovati jeden nad druhým, jeden dru-
hému nesmí činiti násilí. Bylo přirozenou reakcí, že
Chelčický, když viděl, jak se tenkrát vedly války, odsuzoval
válku a již v 15. století formuloval učení, jež v naší době hlá-
sal Tolstoj: neodporuj zlému! Ani trestu neschvaloval.
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100 let repuBliky 2. ČáSt

vztah zakladatelů první republiky k husovi a husitství
“vznik našeho samostatného státu byl důsledkem akce tří sil: hrstky exilových idealistů v čele s profesorem
masarykem, domácího odboje a vojenského vystoupení československých legií v zahraničí. t. g. masaryk
napsal, že "státy se udržují těmi idejemi, na kterých vznikly". první republice bylo dáno existovat pouhých
dvacet let a v jejich závěru jsme byli jedním z nejkulturnějších, nejdemokratičtějších a ekonomicky nejsilněj-
ších států v evropě. dnes, po dvaceti letech od znovuobnovení naší demokratické státnosti, bychom se měli
víc než kdy jindy zamyslet, jaké ideje to byly a jsou, na kterých náš stát vznikl a existuje,” uvedl 27. října 2011
Alexandr vondra, tehdejší ministr obrany Čr. Ani dnes zřejmě nenajdeme českého politika, který by v posled-
ních letech alespoň jednou právě tuto masarykovu větu ve svém projevu nezmínil. politici i novináři tak činí 
s velkou naléhavostí, takže by se na první pohled mohlo zdát, že jsme si všichni vědomi ideálů, z nichž se stát
zrodil a jimiž je udržován. když se však důkladněji podíváme na projevy a články, v nichž je dnes tato masa-
rykova myšlenka citována, zjistíme, že v nich něco chybí. nenalezneme v nich uvedení či připomenutí toho, co
to vlastně je za ideály, z nichž náš současný stát vznikl a čerpá. téměř nikdo už je neidentifikuje, neříká, co
jimi rozumí, jakoby to všem lidem bylo úplně jasné. proto se tak často setkáváme s tím, že myšlenkami a výro-
ky prvního prezidenta naši veřejní činitelé ospravedlňují zcela protichůdné nápady a skutky. nedávno spadla
střecha na domě v Čejkovicích na jižní moravě, na domě, v němž vyrůstal t. g. masaryk a kde je i pamětní síň
prvního prezidenta. doufejme, že v roce 100. výročí republiky to je jen znamení toho, že bychom se měli víc
poučit z historie, tak jak ji viděli zakladatelé našeho státu a hlavně tgm. 
dnes se často dává do protikladu pojetí českých dějin tgm a historika josefa pekaře, především pokud jde o
jana husa a období husitství, které tgm považoval za vrchol českých dějin, zatímco josef pekař je prezento-
ván jako velký odpůrce husitů a tvrdí se, že celé období považoval za národní katastrofu, přestože píše doslo-
va toto: „je pravda, že hrdinný a vítězný zápas Čechů husitských za svou pravdu, to jest za prohloubení a
zopravdovění náboženského života zůstane největší slávou českých dějin. je málo národů, kteří by v zápase
o myšlenku, jež měla přinést pokrok všemu křesťanstvu – tedy nikoliv v zápase o zisky hmotné jakéhokoliv
druhu - byly tolik obětovaly jako národ náš. obětovali jsme v boji tom vskutku více, než je známo nebo při-
znáváno.” jejich odborná rivalita však nikdy nepřešla do osobní roviny, jak se bohužel tak často u veřejných
činitelů stává dnes. závěr jejich vztahu dobře ilustruje masarykovo pozvání pekaře na hrad k osobní návště-
vě roku 1933. karol Bílek, bývalý ředitel literárního archivu památníku národního písemnictví a předseda
pekařovy společnosti Českého ráje našel v dokumentech tyto pekařovy poznámky: „pan prezident hned při
uvítání řekl: 'my vás máme dávno rádi.' 'oběd slabý. trval asi hodinu. při něm živý rozhovor.'” o tom, že
masaryk to myslel upřímně svědčí věnec, poslaný pekařovi na pohřeb, se stuhou a nápisem: „josefe pekaři, byl
jste dobrý člověk.“ kéž by si z nich dnešní politická reprezentace dokázala vzít příklad!
jaké tedy byly masarykovy ideje, z nichž bychom měli být schopní čerpat i dnes? je to třeba: „humanita je náš
poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“?



Zločinec neměl býti trestán, nýbrž napravován. Toto dů-
stojné učení Chelčického dlouho se neudrželo. Přišel bratr
Řehoř, Lukáš a Prokop, kteří dali bratrství formu, ve které
rozšířilo se nejen mezi lid, ale proniklo i mezi pány a šlech-
tu. Bratrstvo, jak již jméno naznačuje, chce býti důslednou
reformou mravů. Láska a spravedlnost má panovati. Též
jako literární činitel vyznamenala se Jednota bratrská, a nej-
znamenitější její muž a spisovatel, pedagog Jan Amos
Komenský, je dnes znám celému světu stejně jako Hus.
Shrneme-li všechny tyto zjevy, vidíme, že česká reformace,
zejména proti německé, nemá ani tak ráz bohoslovecký jako
mravní. Šlo o mravní reformu života a společnosti. Také

neměla česká reformace ráz metafysický, jak vidět z toho,
že přijímá Wycllifovo učení o transsubstanciaci. Ale poz-
dější papež Pius II., který navštívil Tábor a popsal Tábory,
píše doslova toto: Tento neušlechtilý (tj. prostý) lid má jen tu
dobrou stránku, že miluje vědu. A Pius II. (Eneas Sylvius)
vytýká italským kněžím, že na Táboře prosté ženy Písmo
lépe znají nežli oni. A opravdu, českou reformací počalo se
v Čechách myslit, hodně myslit, důsledně a radikálně.
Naše reformační hnutí důstojně se řadí k onomu hnutí ve
vědě a filosofii, kterému říkáme humanismus a jež zname-
nalo – již podle jména – hledání lidskosti. Protože naše
reformace byla mravní, byla i politická. Každá politika je
konec konců buď mravná nebo nemravná. Ti, kteří říkají, že
politika s mravností nemá nic společného, jsou ti, kteří
nechtějí, aby mravní měřítko bylo přiloženo na jejich spole-
čenské jednání. Ale to znamená chaos, absolutismus. Každý
čin je buď dobrý nebo špatný, není-li docela lhostejný.
Hus začal reformou a husitství stalo se revolucí. Nebylo
jinak možno, neboť úsilí o novou mravnost, je-li poctivé,
vždy vede a musí vésti k převratu. Jedna otázka stála tu 
v popředí, která ostatně podnes není rozřešena: Kdo a co je
autorita? Autorita vnitřní a vnější? Proč mám poslouchati
jiného člověka, z jakých důvodů? Proč mám uznávati pape-
že, císaře, krále, proč úřady? Na toto >>proč<< byla naše
reformace odpovědí. Byl to pokus o rozřešení otázky auto-
rity, položené zcela ve smyslu moderním. Šlo tu o autoritu
cizí, o autoritu císaře a papeže. Proto byla důsledná naše
reformace národní; a to nejen proto, že celá Evropa byla
proti českému národu a že jsme se jako Čechové bránili a
tím svou národnost začali více milovati; reformace sama
posvětila jazyk a národnost. Vůbec v naší reformaci byly –
jak Palacký dobře viděl – všechny prvky moderního myš-
lení.
Řekneme-li: Hus, Žižka, Chelčický, Komenský – kolik jmen,
tolik programů, v podstatě však program jeden. Pro nás
celá historie a zopakování toho, co dálo od Husa, znamená
povinnost: Čech, který pochopí historii svého národa,
musí jíti po dráze Husově, musí – je-li poctivý a uvědo-
mělý. Nebude ovšem všecko věřiti a dělati, co Hus – jsme
500 let od Husa – ale půjde týmž směrem, a o to jde. Vím

dobře – a byla by to dlouhá a snad i smutná historie – že
naše česká reformace se neudržela, že podlehla násilí, že 
z našich husitů a bratří stali se pak luteráni a reformovaní a
jen pod touto formací za císaře Josefa se uchránili. Ale ve
věcech svědomí nerozhoduje jedině účinek, nerozhoduje
úspěch, sice i Řím by měl pravdu, když měl úspěch. Jestliže
odpůrci Husovi podnes nám ukazují, že vinou Husovou a
jeho následovníků český národ upadl a že ztratil svou
samostatnost, není to pravda. To učinil ne Hus, nýbrž nási-
lí. Ostatně právě do 16. věku spadá tzv. zlatý věk české lite-
ratury, v kterém Čeští bratří měli největší účast. Není správ-
né, že husitství bylo příčinou pohromy. Naopak, naše obro-
zení zase dalo se směrem naší reformace, proti Rakousku,
které i dnes představuje protireformaci.
Idea česká a idea rakouská jsou dva světy. My můžeme jíti
jen podle ideje své – vždy, i za těchto smutných, ale veli-
kých dob. Tak jako naše obrození bylo pokračováním refor-
mace tím, že jsme přijali zásady 18. století a francouzské
revoluce za své – ale osvícenství a francouzská revoluce
byly právě pokračováním reformace – právě tak, jako jsme
se obrodili těmito reformačními ideály, tak musíme i pokra-
čovati. Mezi českou ideou a Rakouskem, které násilně u nás
provedlo protireformaci, není smír možný. Řekl jsem to již
před lety a nepravím to snad v rozrušení přítomné doby.
Za české reformace i český stát se osamostatnil. Doufejme,
že tato veliká světová válka také povede náš národ k svo-
bodě a že podle programu všech českých stran dožijeme se
české samostatnosti, - podle slov Palackého, že jsme byli
před Rakouskem a budeme i po něm, a bude-li třeba – a
bude třeba – bez něho. Vzpomínáme-li dnes mužů jako
Hus, Žižka, Chelčický, Komenský, musíme si uvědomiti, že
jako oni bojovali a pracovali pro svobodu českého národa,
tak jest i naší povinností pro svobodu svého národa pod-
niknouti vše, co je v naší moci.
Uveřejněno v petrohradském >>Čechoslováku<<(Věstníku Sva-
zu česko-slovenských spolků na Rusi), roč. 1 (V.), č. 15 z 30. (17.)
září 1915. Autorem tohoto stenogramu Masarykovy řeči byl Ing
Dr. techn. Jaroslav Polívka. Dr. Sychrava pak zaslal stenogram
do >>Čechoslováka<<, kde vyšel téměř čtvrt roku po curyšské
oslavě.

Dobový plakát amerických krajanů

Dnes poprvé mluvím před francouzským posluchačstvem;
jsem při tom tím šťastnější, že mám mluvit o Janu Husovi: 
v městě Kalvínově bude česká reformace chápána s láskou.
Historik - odborník nám vyložil vznik a vývoj reformace a
její význam pro český národ, také i v době přítomné. Já mo-
hu jen vydati svědectví o jeho historické analyse: smysl naší
reformace dává smysl našemu národnímu životu. Každý
uvědomělý Čech nalézá v dějinách naší reformace svůj
národní ideál.
Bylo řečeno, že dějiny jsou soudcem – že jsou učitelem: ději-
ny jsou především povinností. Každý Čech, znalý dějin
svého národa, se musí rozhodnout buď pro reformaci nebo
pro protireformaci, pro ideu českou – nebo pro ideu Rakou-
ska, orgánu1 evropské protireformace a reakce.
Hus, Žižka, Chelčický, Komenský jsou pro nás živoucím pro-
gramem. Naše reformace, jako žádná reformace, nebyla a není
skončena; reformace znamená ustavičnou reformu, neustálé
obnovování, touhu po lepším, zdokonalování, pokrok. 
Česká reformace byla mravní par excellence; proto se posta-
vila proti církvi a skrze církev proti státu; neboť ve středo-
věku církev a stát tvořily theokratickou jednotu. Naše refor-
mace vedla k politické revoluci.
Každé důsledné a čestné mravní úsilí vede logicky k refor-
mě, ano i k politické a sociální revoluci.
Českou reformací celý národ po prvé postavil a pokusil se

rozřešit otázku autority v moderním smyslu; také dnes jde
o tutéž otázku, otázku, která nestrpí odkladu a kterou je tře-
ba rozřešit stůj co stůj.
Základem naší reformace je idea humanity: bratrství bylo
zároveň jménem a ideálem naší národní církve, církve „Čes-
kých bratří“.
Ve jménu humanity a bratrství stavěl Petr Chelčický proti
Žižkovi, zakladateli moderní strategie, svou myšlenku – ne-
odporovat zlu.
Celý svět zná toto učení v nové podobě, již mu dal Tolstoj,
který sám byl velmi překvapen, když nalezl celé své učení
u Chelčického.
Nejčistší idea humanity však nezakazuje a nemůže zakazo-
vat obrany. Právě naše reformace prohlásila s nejjasnější
určitostí, že obrana není násilí.

Naše reformace dává toto pravidlo: Odsuzujeme násilí, ne-
chceme a nebudeme ho užívat; avšak budeme se proti němu
bránit i železem.
Palacký má pravdu, dokazuje-li, že husité se bránili proti
násilí, jež bylo rozpoutáno proti Husovi a jeho žákům.
Povaha a mravní hodnota každého činu jsou dány jeho po-
hnutkami. V každém sporu, v každé válce je důležité vědět,
kdo činí násilí a kdo se brání. Právě proto se tato otázka pře-
třásá v naší době tak horlivě a pozorně.
1 V konceptu stálo původně: tohoto bídného orgánu (ce misérable
organe) atd. Slova: tohoto bídného byla dodatečně přeškrtána. (Viz
faksimile francouzského originálu.)
„Stůjtež v poznané pravdě! – Braňte pravdy až do smrti!“ –
to je velké naučení Husovo a naučení z jeho života.
Oslavujeme dnes mučedníka; avšak doufáme, že už nebude
mučedníků a přičiníme se ze všech sil, aby jich nebylo. Řekl
to Havlíček, oddaný ctitel Husův: „Dříve mužové umírali
pro čest a slávu svého národa, avšak my, my chceme žíti a
pracovati.“2 Ideál humanity si žádá života, života zcela
kladného, nikoli smrti. Smrt ustoupí životu. Tato naděje,
tato povinnost – to je dědictví české reformace.
2Havlíčkův výrok, který měl Masaryk na mysli, zní přesně takto:
„Jindy umírali mužové pro čest, pro blaho svého národa; my však
z téže příčiny budeme žíti a pracovati“.

Tento překlad Masarykova francouzského projevu z oslavy ženev-
ské je pořízen podle konceptu, který je celý reprodukován ve faksi-
mile a který zachovává autentické znění Masarykova výkladu. 
V tomto znění je tu uveřejněn po prvé. Při překladu bylo přihlí-
ženo k staršímu ztlumočení Masarykova projevu v úvaze dr. Lva
Sychravy. (V. K. Škrach do 4. vydání Masarykova „Jana Husa 
z r. 1923 (str. 181-3)). Škrach však překládal text uveřejněný v La
Naation Tcheque, domnívaje se, že Masarykův projev byl vskutku
prosloven v tomto znění, které – jak praví – se liší od původního
konceptu „několika drobnými opravami věcnými i stylistickými“.
Ve skutečnosti Masaryk přednesl o ženevské slavnosti svůj projev
podle původního konceptu a Nation Tcheques přinesla Masary-
kův proslov v Denisově úpravě. Jak lze srovnáním zjistit, Deni-
sova úprava se týká sice hlavně stránky formální, stylistické,
avšak na některém místě znamená i pozoruhodnou modifikaci věc-
nou.

(do současné češtiny upravila redakce)

řeč tgm na oslavě jana husa v ženevě

„život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. myslíme víc na to, jak život pro-
dloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho
jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

* * * 
„demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

* * *
„je velice snadné kázat nenávist proti cizímu. je mnohem těžší poznávat, kritizovat, zlepšovat své vlastní.“

tomáš garrique masaryk


