
"kéž by všechen hosPodinův lid
byli Proroci!"

numeri 11,29
Osvobozený lid vedený Mojžíšem si
na poušti stýská a shání se po mase.
Maluje si nedávno ukončený život 
v otroctví narůžovo, vypráví si o ně-
kdejším pestrém jídelníčku včetně
ryb, které dostávali zadarmo a ma-
nou, každodenním z milosti sesíla-
ným pokrmem z nebe, pohrdají, zají-
dá se jim a hnusí. Dokonce i Mojžíš si
stýská. Ovšem pro změnu na lidi.
Opakovaně reptající lid se mu stal bře-
menem k neunesení. A stěžuje si Hos-
podinu: „Cožpak jsem tento lid počal já,
cožpak jsem ho porodil, že mi říkáš: Nes jej
v náručí, jako chůva nemluvňátko? Do
země, kterou jsi Ty přísáhl dát jeho ot-
cům? Kde vezmu maso, abych je dal
všemu tomuto lidu?“ Mojžíš by raději
umřel, než aby dál snášel své nespo-
kojené soukmenovce. 
A Hospodin bez okolků zasáhne – in-
struuje Mojžíše, aby shromáždil se-
dmdesát mužů z izraelských starších
u stanu setkávání a podělí je částí

ducha, který byl na Mojžíšovi. A oni
prorokují (pak už nikdy). Dva muži tu
však nejsou, jakkoliv byli na seznamu;
zůstali v táboře. Ale i na nich spočinul
duch a prorokují tam, kde jsou.
Jmenovali se Eldad a Médad –
„Bohem milovaný“(či „Boží miláček“)
a „Miláček“. Jednomu přihlížejícímu
mládenci se však nepozdávalo, že si
jen tak v táboře daleko od posvátného
prostoru začali prorokovat a nadto
bez Mojžíšovy přítomnosti, a spěchal
to ke stanu setkávání Mojžíšovi ozná-
mit. Jozue, který stížnost zaslechl,
začal křičet: „Mojžíši, zabraň jim 
v tom!“ Ale Mojžíš se ho zeptal: „Ty
kvůli mně žárlíš?“ A pokračoval: „Kéž
by všechen Hospodinův lid byli pro-
roci! Kéž by jim Hospodin dal svého
ducha!“ 
Netrpělivý a unavený farář, který si
už neví rady a radši by se vším praštil,
než aby se pořád piplal s lidmi, kteří si
pořád na něco stěžují, pořád jsou
smutní a pořád se ohlížejí, že kdysi
bývalo lépe. Boží instruktáž: svolej
lidi, kteří mají u druhých slovo, svolej
třeba staršovstvo a diakony a komuni-
kuj s nimi. Poděl se o mého Ducha,
který je na tobě /nad tebou (o svého
ducha netrpělivosti a chuti od všeho
odejít se raději moc neděl), poděl se o
mou vizi, o to, komu věříš. A nech i ty
druhé prorokovat. Nech i je mluvit. 
O výdrži a o lásce, o svobodě a o tom,
že můžeme žít bez faraónů, bez diktá-
tu. Že můžeme žít vděčně s manou
každodennosti a to i na poušti. Plné
hrnce masa nejsou všechno. (A ani ty
na dva lokty vysoké vrstvy „vymodle-
ných“ křepelek od Hospodina ne, jak
se praví dál v biblickém příběhu.
Žádostivost nás nakonec vždycky při-
vede do hrobu.) Nech lidi mluvit o

potřebě žít podle Božího nasměrová-
ní, smířeně s řádem věcí, rozumně,
lidsky, ohleduplně, laskavě a s nadějí
v Boží zaslíbení, s nadějí v to, že 
v takovém způsobu žití je budoucnost
pro tisíce generací. Nemůžeš přeci
zůstat sám – a nejsi sám! 
A nebojte se těch, kteří hledí zachovat
autoritu úřadu (faráře, církve). Nejde
tu přeci o zachování  pozic a štábní
kultury. Nejde o to, aby se naděje vyři-
zovala jen, na příklad, v (našich) kos-
telích a v (naší) církvi a podle přes-
ných pravidel, dle všemi uznávané
liturgie. ‚Kéž by všichni z Hospodinova
lidu byli proroci!‘ Kéž by všichni lidé
měli něco z ducha Božího, Ducha,
který probouzí a popouzí k odvaze, ke
schopnosti vydržet jistou nepohodu
pro udržení života ve svobodě; Du-
cha, který živí poctivou, zodpověd-
nou a milosrdnou laskavost a lásku.
Kéž by o tom, co to znamená, uměli
všichni mluvit doma, na pracovišti,
mezi přáteli i v politice.
A někteří si jednou zaprorokovali,
zahorlili, zasvědčili a už to víckrát
neudělali. Není to zřejmě nic příjem-
ného. O tom dobře věděl i ten, který
nejen že doma nebyl prorokem a
nejen, že ho vlastní nepřijali, ale
dokonce ho… . A z toho vždycky šel a
jde strach. 
Jenže on se nebál, nejen že byl jako
Boží miláček Boží láskou prodchnut,
ale on jakožto Boží Syn Boží láskou
byl, a proto Boží láskou i je - žije! 
V něm, Živém, je naše naděje, síla a
odvaha pro cestu všemi pouštěmi. 
V něm a skrze něho se můžeme stávat
proroky. V něm a skrze něho máme
podíl na Božím Duchu. 

Marek Bárta
farář ČCE Náchod-Šonov
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Křesťanská církev si vděčně připo-
míná, co vše pro ni už Pán Bůh udě-
lal. Vyvolený lid by totiž nevěděl,
kam má směřovat a cílit, kdyby
zapomněl, odkud přichází. A to, co
platí o celku Božího lidu, platí
obdobně i o každém jedinci. Ne-
žijeme totiž jen z daného prchavé-

ho, možná i povznášejícího, oka-
mžiku. Žijeme z milostivého Božího
příklonu, který jsme ve svých živo-
tech už směli nějakým způsobem
zakusit. Tato milost ovšem zasahu-
je i do přítomnosti. Ovlivňuje ji a
spoluutváří.
Každý nový den našeho života je

svědectvím o Boží trpělivosti a sho-
vívavosti. Ano, je svědectvím o pro-
dloužení lhůty milosti. Bůh před
námi otevírá bohaté a převzácné
zdroje života časného i věčného.
Zde je ten pravý a zároveň i nej-
hlubší důvod naší radosti a vděč-

vděčnost

Dokončení na str. 2

O prvních letnicích vznikla církev. I když z 2. kapitoly Skutků apoštol-
ských víme, že při tom byli kromě Židů i příslušníci jiných národů, pro-
běhla tato přelomová historická událost v židovském prostředí a nově
vzniklá církev navazovala na židovskou zbožnost a židovskou nábožen-
skou praxi. Vykročení církve za hranice židovského světa je spjato pře-
devším s misií apoštola Pavla, ale už v době, kdy probíhala Pavlova kon-
verze, došlo k události, která potvrdila, že Kristovo dílo se neomezuje na
Boží lid staré smlouvy. Čteme o ní v 10. kapitole Skutků, kde sympatický
římský setník Kornelius zve do svého domu Petra, aby od něho slyšel
evangelium. Setkání přineslo velký užitek, v závěru zmíněné kapitoly
čteme: "Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu
řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i
pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení
mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: 'Kdo může zabránit, aby byli
vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?' A dal pokyn, aby
byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista." 
Úžasná událost! Nicméně první reakce jeruzalémské církve byla odmíta-
vá. Jak si mohl Petr dovolit porušit zákon a stolovat s pohany! Následoval
rozhovor, po němž si i konzervativní věřící uvědomili, že se stalo něco
úžasného. Prostor pro Boží působení je širší než si vůbec dokázali před-
stavit.
Často se setkáváme s lidmi, jejichž myšlení a životní usilování je blízké
křesťanskému, a přesto o evangelium ani o církev nejeví zájem. Pro
Kornelia nebylo v představách konzervativních jeruzalémských věřících
místo. Boží náruč však pro něho byla otevřena. Není naše zabydlenost v
současné církevní praxi překážkou pro hledající? Nespojujeme evangeli-
um příliš s našimi církevními strukturami, s naším stylem života, s naším
způsobem vidění světa? Nezužujeme prostor pro Boží působení? Rád si
připomínám vyznání katalánsko-indického přírodovědce, filosofa a
kněze Raimona Panikkara (1918-2010): "Jsem katolický kněz, hinduista a
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nové věci na úzké cestě

Oslavy 100. výročí vzniku Československa zahájilo odhalení opraveného a
rekonstruovaného pražského orloje

Oslavy 100. výročí založení Českobratrské církve evange-
lické proběhly od 27. do 30. září v Pardubicích. Pestrý pro-
gram byl připraven pro všechny generace. Návštěvníci se
mohli zúčastnit festivalu koncertů, divadel i filmů, mohli se
zapojit do diskusí na různá aktuální témata nebo se přidat
ke ztišení a modlitbám. Během prodlouženého víkendu se
představila i Diakonie ČCE s projekty na pomoc seniorům,
handicapovaným a sociálně vyloučeným nebo s humanitár-
ní a rozvojovou pomocí. Své prezentace se dočkaly i pres-
tižní evangelické školy. Hlavním bodem programu byla
společná bohoslužba pod širým nebem, kterou vedl synodní
senior Daniel Ženatý a kterou doprovodil Komorní orchestr
Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

(hb)

AktuAlitA: Z oslAv 100. výročí ZAložení českobrAtrské církve evAngelické



nosti. Té vděčnosti, kterou není
možné nijak spoutat, vymezit a ur-
čit nějakou roční dobou. Podzimní
neděle díkůčinění chce proto pouze
podtrhnout motiv vděčnosti.
Nechme se však vést starozákon-
ním textem: „Budeš jíst dosyta a
budeš dobrořečit Hospodinu, své-
mu Bohu, za tu dobrou zemi, kte-
rou ti dal“ (Dt 8,10). Izrael je pobí-
zen ke vděčnosti za „dobrou“, ano
– přímo „výbornou“ zemi, jak pře-
kládají Kraličtí. Za zemi, v níž je
dostatečné množství potoků a
studní, kde roste pšenice, ječmen,
vinná réva, fíkoví a granátová jabl-
ka. V ní se bude moci lid řádně a
spokojeně najíst.
Izrael nemá zapomenout na to
základní a podstatné. Vše potřebné
k životu má a dostává z Boží ruky.
Požehnání země není rozhodně
vůbec samozřejmé. A proto slyší-
me: „Dávej si pozor, abys nezapo-
mněl na Hospodina, který tě vyve-
dl z egyptské země, z domu otroc-
tví“ (Dt 6,12).
Chceme děkovat štědrému Dárci
za časné úrody, za vezdejší dary; za
vše, co potřebujeme k tělesnému
životu. Zároveň i víme, že nestačí
vyjádřit vděk izolovaně jednou za
rok. Vděčnost za to, že o nás má
Bůh otcovskou péči a zájem.
Mnozí lidé, ano, i křesťané, se
domnívají, že Bůh musí udělat
něco opravdu nevšedního a sen-
začního, aby mu mohli projevit
pohotově dík. Izrael, Boží lid, má
však děkovat i za to, co se běžně
považuje za cosi samozřejmého.
Můžeme se najíst do sytosti – copak
není tato pouhá skutečnost zname-
ním Boží péče a vzácné přízně?
Dosažení země výborné – určité

kulturní, umělecké, společenské či
hospodářské úrovně, se stává
zkouškou. A to nejen kdysi dávno
pro Izrael v Palestině. Je tomu tak
stále, vždy a všude. Přemýšleli
jsme někdy o tom, k čemu dojde, až
budou materiální potřeby člověka
uspokojeny, až bude mít nerozum-
ný homo sapiens vše, za čím se
nyní a s vypětím sil tolik žene?
Možná, že s překvapením zjistí: 
K plnému a hodnotnému životu
nestačí jen věci, majetek, přepycho-
vý byt a dům, milionové bankovní
konto, zářivé úspěchy – show –
byznysu. Nedávno jsem četl o sebe-
vraždě dvacetileté modelingové
hvězdy. Hmotné bohatství oprav-
du ještě nedává ani trochu pocit
vnitřního, hlubokého štěstí, ani
vyrovnanosti, pokoje a usmíření.
Jistý terapeut říká, že jeho stabilní
klientelu tvoří bohatí lidé, úspěšní
a obdivovaní podnikatelé. Kolem
padesátky prý zakoušejí pocit úděs-
né prázdnosti a marnosti, učeně:
„ztrátu integrity“. Mnozí proto
podléhají infarktům či se dokonce
rozhodnou pro dobrovolný od-
chod ze života.
Skutečný boháč tudíž rozhodně
není ten, kdo má hojnost majetku a
je na vrcholu přízně. Je jím však
ten, kdo dětsky věří, kdo se upíná
ke štědrému nebeskému Dárci.
Země výborná – to ovšem nejsou
jenom potoky, studně, vinice či
obilné lány. Bůh dává svému lidu
zemi, aby v ní žil v poslušnosti
podle Božího řádu, aby se v ní
osvědčil.
Bůh očekává důvěru, lásku i ode-
vzdanost. A to z „celého srdce, du-
še i síly“. Jestli Izrael zklame, selže
a neodolá všelijakým záporným
vlivům, hromadění majetku, ha-

mounění, bláhovému spoléhání na
vlastní síly, službě bůžkům, stane
se mu ze „Země výborné“ Země
zániku.
To, co je řečeno na adresu starozá-
konního lidu, je určeno v míře ne-
ztenčené jistě i pro novozákonní
církev, pro nás. Jestliže děkujeme
za „zemi výbornou“, potom to také
znamená, že děkujeme za Církev.
Za „zemi“, za společenství, v němž
se pravidelně shromažďujeme ke
slyšení nadějné zvěsti o záchraně, o
spáse v Ježíši Kristu.
Božím darem je oblast hmotná,
jakož i duchovní. K plnému životu
potřebujeme také obojí. Člověk
nežije jen chlebem. K plnosti bytí
potřebuje společenství s Bohem,
setkání se štědrým Dárcem. A Bůh
hledá dodnes člověka ve svém
Slovu, ve svátostech, ve společen-
ství víry.
Izrael dostává výbornou zemi, pro-
tože ho má Bůh rád. Ne snad proto,
že nějak vyniká svými kvalitami,
svou jakostní morálkou či pevností
víry. Podobně je tomu ostatně i 
s námi. Dříve než můžeme uvažo-
vat a vědomě se rozhodovat, už je
zde Boží láska a zájem. Láska, která
se dává a obětuje pro druhé. Do
země výborné, do panství Kristova,
nejsme vštípeni a začleněni proto,
že jsme snad něčím lepší než druzí
lidé, než naše okolí. Je tomu tak jen
díky Spasitelovu dílu záchrany,
díky Boží hledající lásce.
Poznáváme, zač máme být skuteč-
ně vděčni – dnes, zítra i celý rok.
Děkujeme za Chléb života, za
Ježíše Krista. Vždyť: „Kdo přichází
ke mně, nikdy nebude hladovět, a
kdo věří ve mne, nebude nikdy žíz-
nit“ (Jan 6,35), říká náš Spasitel.

Jaroslav Nečas
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Z církví doma i ve světě
nový APoštolský nuncius Pro českou rePubliku
Protože letos při dovršení 75 let skončil na pozici nuncia Giuseppe Leanza,
který v Česku působil od roku 2011, papež František jmenoval 21. září pro
Českou republiku apoštolského nuncia nového. Je jím sedmašedesátiletý
rodák z amerického Brooklynu Mons. Charles Daniel Balvo. V diplomatic-
kých službách Svatého stolce je arcibiskup Balvo už od roku 1987. Působil
mj. v Ghaně, Ekvádoru, Chile, Jordánsku či Litvě. V roce 2005 byl jmenován
apoštolským nunciem na Novém Zélandu a apoštolským delegátem
Oceánie. Od roku 2013 byl apoštolským nunciem v Súdánu. 
V devadesátých letech působil Mons. Balvo i v České republice, kde zastá-
val úřad rady Apoštolské nunciatury a naučil se také základům češtiny.
Dnes má mj. pomoci při výběru nového pražského arcibiskupa.

(red)

v PrAZe se uskuteční veřeJné setkání
nA PodPoru čínských křesťAnů žádAJících o AZyl
V neděli 14. října se v horní části Václavského náměstí uskuteční setkání na
podporu čínských křesťanů, kteří v České republice již druhým rokem žáda-
jí o azyl z důvodu svého pronásledování. Akce kterou pořádá Ekumenická
rada církví (ERC) a Česká biskupská konference (ČBK) začne od 17 h.
Během setkání promluví Daniel Fajfr, emeritní předseda ERC a Rady Církve
bratrské a pražský pomocný biskup Václav Malý. Součástí akce bude spo-
lečná modlitba a čtení z Písma. Vyjádřit podporu těmto věřícím bude také
možné zapálením svíčky.
Organizátoři akce upozorňují, že není jednoduché rozlišovat, kdo naši
pomoc opravdu potřebuje. Zároveň „ale víme o tom, že tito lidé jsou pro
svoji víru pronásledováni a ohroženi na životě,“ píše se v textu pozvánky.
Na podporu žádostí čínských křesťanů o azyl v České republice vznikl také
informační portál www.azylprocinskekrestany.cz, kde jsou postupně zve-
řejňovány osudy jednotlivých žadatelů o azyl.

podle www.christnet.eu

římskokAtolická církev nA slovensku susPendovAlA dvA
kněZe, kteří kritiZovAli Povinný celibát
Římskokatolická církev na Slovensku suspendovala dva kněze, kteří ve své
knize zpochybnili povinný celibát pro duchovní. Suspendace znamená, že
dotyčná osoba nadále zůstává knězem, ale nemůže veřejně vykonávat kněž-
skou službu, tedy například sloužit mše a vysluhovat svátosti.
Kněz Michal Lajcha a kaplan Peter Lucian Baláž napsali knihu Tragédie celi-
bátu – Mrtvá manželka, ve které nazvali celibát „hnisající ranou“ církve.
Banskobystrický biskup Marián Chovanec pak nejprve suspendoval Lajchu,
což úřad biskupa zdůvodnil tím, že kněz nedovoleným způsobem opustil
pracovní místo ve farnosti Kľak a věřícím nesloužil mše.
Televize Joj uvedla, že biskup následně stejným způsobem potrestal i
Baláže, který naposledy působil jako kaplan v jedné z věznic na jihu Slo-
venska.
Podle Lajcha by dobrovolnost celibátu zvýšila důvěryhodnost církve a změ-
nila by i situaci sexuálních skandálů. Název knihy je kontroverzní záměrně:
ženatý muž smí být církví vysvěcený až jako vdovec.
„To je tragédie celibátu, mrtvá manželka,“ uvedl Lajcha agentuře AP.
Dnes již suspendovaný kněz argumentuje také tím, že duchovní nemohou
dobře porozumět těžkostem a starostem běžných katolických věřících,
protože žijí v jiném světě. „Posláním církve je být blízko lidem. Ale jak
můžem mít blízko k lidem, když žijeme tak krajně odlišný život?“ ptá se
34letý duchovní.
Suspendace pro oba kněze znamená také rozvázání pracovněprávního
vztahu s bánskobystrickým biskupstvím. „Musíme si najít práci a plnit
poslání jiným způsobem než dosud. Ztratili jsme nejen práci, ale také exi-
stenční zabezpečení. To všechno ale nezmění naše odhodlání šířit myšlen-
ku svěcení ženatých nejen na Slovensku, ale především ve světě,“ uvedl
Lajcha.
Lajcha otevřel otázku celibátu už začátkem září, kdy odhalil v obci Kľak
pamětní desku faráři Rudolfu Kluchovi.Ten za druhé světové války zachrá-
nil před smrtí stovky lidí. Klucha se také od svých kolegů lišil tím, že otev-
řeně žil se ženou, s kterou vychoval tři syny. Jeden z nich byl také přítomný
i při odhalení desky.

podle www.christnet.eu

vděčnost
Dokončení ze str. 1

Ideje mají následky – tak zní titul zajímavé knihy
Richarda Weavera. Slovo „národ“ je prastaré, nicmé-
ně během první poloviny devatenáctého století naby-
lo významu, který mělo dříve jen částečně: Národ
začal být chápán jako společenství „krve“ (jakéhosi
genetického původu) a „jazyka“. Bylo to poněkud
nešťastné, protože jazykové rozdělení obyvatel české
kotliny nabylo osudového významu, jaký dříve
nemělo. Ani to by ještě nemuselo znamenat tragédii,
pokud by nevítězil plochý nacionalismus, vedoucí
nikoli ke spolupráci, ale k nepřátelství mezi národy.
Český národ se silně identifikoval s tzv. První repub-
likou. Bylo skvělé, že prezident Masaryk prosazoval
humanitní ideály a přišel s heslem „Ježíš, ne César“.
Problémem bylo, že krásné humanitní ideály nebyly
důsledně uplatňovány. Idea „československého ná-
roda“ měla od samého počátku protiněmecký osten, 
a tak bylo na katastrofu zaděláno od samotného vzni-
ku republiky. Rádlova kniha Válka Čechů s Němci,
která vyšla již v roce 1925, před katastrofou marně
varovala – a to bylo, prosím, osm let před nástupem
Hitlera.
Mnozí Češi nezištně pomáhali Slovákům na Sloven
sku i Rusínům na Podkarpatské Rusi. Rozhodně se 
k nim chovali nesrovnatelně lépe než Maďaři. Nic-
méně slib, že Slovensko bude rovnoprávné s Český-
mi zeměmi, naplněn nebyl.
Československo se mezi válkami stalo útočištěm
mnoha uprchlíků – nejprve z Ruska a Ukrajiny,
později z hitlerovského Německa. A skutečně bylo
demokratičtější než všechny okolní státy. 
Jenže… Po válce přišla tragédie odsunu. Pro Němce
to byla tragédie ve fyzickém slova smyslu. Přišli o
vlast i o majetek, mnozí i o život. Byla to ale tragédie
i pro Čechy. Tragédie morální, jejíž následky neseme
dodnes. 
„Odsun“ asi byl v dané situaci nevyhnutelný. Nikoli

však tvrdost a sadismus. Vím to z rodinných vzpomí-
nek. Dědeček – legionář – byl v létě roku 1945 vyslán
generálním štábem k inspekci v koncentračních tábo-
rech pro Němce. Byl tam svědkem takových krutostí,
že se s ním nemohl vyrovnat a zažádal o přeložení.
Přemysl Pitter, kterého považuji za vhodného kandi-
dáta na „největšího Čecha“ já, jenž provozoval sirot-
čince pro děti české, německé a židovské, byl po
„vítězném“ únoru ze své vlasti vyštván. Byl to jeden
z těch, kdo svítili jako hvězdy.
A tak jsme za sto let dosáhli toho, že České země jsou
národnostně a jazykově téměř homogenní. Český ná-
rod „zvítězil“. Je to ovšem vítězství s určitou pachutí.
Proto ty uvozovky.
Dějiny však nekončí. Během stovky let od vzniku
Československého státu se udála řada věcí, které by
se nikdy neměly opakovat, a řada věcí, na které
můžeme být právem hrdí. Můžeme si volit, nač chce-
me navázat. Můžeme pěstovat tradice humanitní –
nebo totalitní. A my křesťané můžeme být buď svět-
lem, pokud budeme následovat Pána Ježíše, nebo
zmařenou solí, pokud na svého Boha zapomeneme a
jeho Slovo opustíme. 
Nezapomínejme: Ideje mají následky.

Dan Drápal

hvězdy a poskvrny

buddhista". Na poselství o Kristu se nedíval pohledem evropské filosofie,
nýbrž prostřednictvím indického myšlení. Myslím i na zajímavou a in-
spirující knihu buddhistického mnicha Thiče Nhata Hanha "Živý
Buddha, živý Kristus", kde autor zůstávaje buddhistou se plně hlásí ke
Kristu. Evangelium nejenže přesahuje židovské myšlení, ono není vázá-
no ani na evropské vidění světa, vycházející z řecké (pohanské) filosofie.
Rozpaky ohledně možného zužování prostoru však mohou čtenáři připo-
menout Ježíšův důraz na úzkou cestu: "Vcházejte těsnou branou. Pros-
torná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná
brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází" (Mt 7,13.14).
Mantinely, které ji vymezují, ovšem nejsou tvořeny našimi zvyklostmi,
církevními řády či naší liturgickou praxí. Nacházíme je v Ježíšově učení,
především právě v Kázání na hoře, z něhož je citovaný text, a v přikázá-
ních lásky. Uvažování o šíření evangelia v dnešním světě, o oslovení
dnešního člověka nás vede přímo ke Kristu. On převyšuje všechna lidská,
byť dobře míněná ustanovení. Nespouštějme tedy oči z Ježíše, původce a
završitele naší víry (Žd 12,2).

Jiří Nečas 

nové věci na úzké cestě

(ke stému výročí vzniku československa)

Dokončení ze str. 1

…oni (komunisté) všichni bez výjimky lžou. Je
to obecný rys všech komunistů, obzvláště
rusů. mým největším omylem bylo, že jsem až
do poslední chvíle nechtěl věřit, že stalin mi
cynicky a chladnokrevně lhal, jak v r. 1935,
tak i později, a že jeho záruky, dané mně a
masarykovi, byly vědomým a záměrným pod-
vodem.

edvard beneš 
(tajný vzkaz, který poslal 14 dní před svou

smrtí přátelům do exilu)
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Pokračování z minulého čísla
Tato volba však nebyla platná, pro-
tože se konala před zakončením
mých zkoušek a tedy před ukonče-
ním studia bohosloveckého. Filiální
sbor se zavázal platit za svého fará-
ře byt, až bude bydlet v Berouně, a
platit mu 400 K měsíčně. Zbytek, t.j.
asi 560 K měsíčně, měl až do uspo-
řádání dalších poměrů platit sbor
salvátorský.
Nová volba byla vykonána u Sal-
vátora koncem října. Do Berouna
jsem se však nepřestěhoval ihned.
Bylo nutno učinit dojednání se sest-
rou Vaškovou o vyučování na ško-
lách na Berounsku, protože malý
plat by nebyl ani svobodného viká-
ře uživil. Jednání se ukázalo svízel-
né. Učitelka Vašková nemínila své
místo opustit. V Počaplech získala
učitelku Šaborovou, která mi zasla-
la příkrý dopis, že vyháním z místa
osvědčenou pracovnici a abych se
hlásil někam jinam. Měl-li jsem
místo vikáře v Berouně přijmout,
musel jsem překousnout tento oří-
šek; ujednal jsem se sestrou Vaš-
kovou, že bude učit na některých
školách ještě do 1. února 1935, ale
pak že budu učit všude sám. 
Mezitím jsem začal s organizová-
ním nové práce v Berouně. Boho-
služby byly ještě stále jen jednou za
14 dní, ale vyučoval jsem již v Be-
rouně, takže jsem přicházel do
styku s lidmi.
V této době jsem se ohlížel v Be-
rouně, kam jsem dvakrát za týden
dojížděl, po bytě. Jednou jsem byl
pozván sestrou Jozífkovou na oběd,
a současně se mnou jednala, abych
u nich bydlel. Ukazovala mi malý
pokojík s kamennou podlahou,
který mi chce zdarma poskytnout.
Neměl jsem mnoho chuti přijmout
tento byt, protože jsem dobře chá-
pal, že budu pro sebe a pro přípra-
vu kázání potřebovat hodně klidu a
zde jsem byl neustále v prostředí
jiné rodiny. Tehdy mi přišel s návr-
hem kurátor br. Rous, že jeho
domácí nadstrážník Samec prona-
jme za 120,- K měsíčně pokoj. Pokoj
byl velmi pěkný, a proto jsem rád

návrh přijal. V sousedství bydlel br.
kurátor, což bylo zvláště pro první
čas mé práce v Berouně velmi důle-
žité. Čas ubíhal a přišly Vánoce. 
V neděli před vánočními svátky
byla uspořádána odpolední dětská
besídka. Při besídce se uplatnily
především děti učené s. Vaškovou,
jejichž přednesy a divadelní výstu-
py zanechaly v lidech trvalý dojem.
Hra Měsíček, spojená s dětskými
tanečky, byla pak ještě po letech
připomínána.

vikář bydlí u sAmců
„V lednu jsem se připravoval k pře-
stěhování do Berouna. Mým domá-
cím měl být vrchní nadstrážník 
v pensi Antonín Samec. Byl to ho-
vorný veselý člověk, který o mě pe-
čoval jako o vlastního syna. Paní
Samcová, po léta již nemocná se
srdcem, velmi silná a málo pohybli-
vá, bděla nad úzkostlivou čistotou
bytu. V této době jsem musel vstá-
vat v některých dnech před šestou
hodinou ranní a v zimě za tmy jsem
odcházel na vlak. Nezapomněli mě
nikdy vzbudit a velmi pečovali,
abych měl ráno čerstvou teplou ká-
vu. Byli oba katolíci, zbožní v běž-
ném slova smyslu, ale velmi sná-
šenliví a z mých pozdějších úspě-
chů mívali upřímnou radost. Poko-
jík, který jsem obýval, byl pro mne i
kanceláří. Ovšem inventář kancelá-
ře byl praskromný. Farář Čapek mi
předal matriky filiálního sboru 
v Berouně, vedené od roku 1922,
kartotéku, o níž jsem později zjistil,
že je úplně zastaralá a chybná, a po
několika formulářích církevních lis-
tin pro první kancelářskou potřebu.
Bylo jasné, že se bude muset inve-
stovat značnější obnos do nového
sboru, aby byl zahájen jeho provoz.
Situace však nevypadala po finanč-
ní stránce příliš vábně. V roce 1934
činil salár 2385,- K, chrámové sbír-
ky 926.45 K, darů nebylo a sbor se
zavázal platiti svému vikáři 4.800,-
K na plat a asi 1500 K na byt. Jen
tyto dvě částky daleko převyšovaly
finanční možnosti sboru. Pán Bůh
nás však v našich starostech neo-

pouštěl a ani opatřování financí
nečinilo později zvláštních potíží.“

1935
„Od počátku svého působení v Be-
rouně jsem si byl vědom, že napřed
musíme opravit dům, v němž se
shromažďujeme ke svým bohosluž-
bám, protože jeho stav byl prostě
hrozivý. Několik věrných bratří a
sester se živým zájmem sledovalo
mou činnost a věrně mě podporo-
valo. Byli to zejména mimo vzpo-
menutého již a velmi obětavého
kurátora Rouse, Jaroslav Bobek, t.č.
pokladník, Hugo Rochelt z Berou-
na, František Mareš z Černína, sest-
ry Anna Hejlová, Věra Svobodová,
obě z Berouna, a především Vlasta
Stehlíková, choť rolníka z Chodou-
ně. Bývalý mnohaletý pracovník ve
sboru František Slezák se z počátku
práce stranil. Nezpůsoboval však
nikdy opozici a později, pokud mu
to nemoc dovolila, ještě několikrát
do sborové práce zasáhl. Porady
členů sboru se konávaly po boho-
službách v zadní části modlitebny.
Všichni členové při nich stáli, pro-
tože jsme neměli žádných židlí.
Bylo dohodnuto, že v měsíci březnu
budou podniknuty tyto práce: 1)
Omítnutí podle potřeby všech stěn.
2) Zrušení záchodů v prvním po-
schodí. 3) Zazdění druhého výcho-
du z modlitebny (do chodby k zá-
chodům) a proměnění spojovací
chodby v kancelář, za níž z vybou-
raných záchodů vznikne menší
místnost jako registratura. 4) Zave-
dení elektriky do celého domu. 5)
Oprava střechy. 6) Oprava domku
ve dvoře. 7) Zřízení dřevníků. 8)
Úprava dvora. 9) Zakoupení židlí.
Podle pozdějšího účtu vyžádaly si
tyto opravy částky 12.605,- K.
Sbírku mezi členy sboru podnikl
především bratr Rous. Vynesla
3.956,- K. Zbytek byl uhrazen z ho-
tovosti, která byla na různých fon-
dech.
Dříve, než se přistoupilo k adaptaci,
bylo nutno podstoupit dvě obtížná
jednání. 

Pokračování příště

Do zahrady biblického ráje se dostalo až díky překladu Bible do latiny.
Zlo, v tomto případě zlo hříchu, se latinsky řekne malum. Stejné slovo
znamená latinsky jablko. Odtud je jen krůček k obrazotvornosti malíře,
který umístil výjev ženy s hadem pod košatou jabloň.
Ono to ovšem vypadá, že biblickým jablkem hříchu bylo spíše jablíčko
rajské. Aspoň podle názvu, jakým se označovalo - jablíčko lásky, jablko
zlaté, milostné jablko, i když keříček, na němž roste, zdaleka nepřipo-
míná onen mohutný strom, pod kterým se celá záležitost odehrála.
Někteří vědci a znalci starých pramenů dokonce vyloučili jablko ze hry
úplně, podle jejich názoru se v době úsvitu lidské civilizace v oblasti
rajské zahrady tento strom vůbec nevyskytoval. Přiklánějí se spíš 
k odrůdě divoké meruňky. Mně je ovšem daleko sympatičtější právě
onen červený plod, příbuzný mandragory a lilku potměchuti, který
donedávna lidé pěstovali u plotů svých zahrádek jen pro okrasu, proto-
že se všeobecně mělo za to, že jeho jablíčka jsou prudce jedovatá. 
Píše se rok 1820 a kolem tržnice v Salemu je rušno. Plukovník Johnson
právě vstupuje do dějin USA. V ruce drží smrtelně jedovatý plod jab-
líčka lásky. Zástup trne hrůzou, protože odvážný důstojník se 
s chutí zakousl do červeného plodu. Před žasnoucím davem snědl i
druhé a třetí rajské jablko. Všichni čekají, kdy se začne svíjet v křečích
a nakonec před jejich očima zemře. Místo toho smějící plukovník nabí-
zí kolemstojícím – Zkuste je, jsou velmi dobrá. – A první zvědavci váha-
vě přijímají plod, který díky neohroženosti pana Johnsona velice rych-
le obohatí jídelníček celého světa. 
Vždycky, když vidím rajské jablíčko, vzpomenu si na Evu v ráji. Jak
lehce nás někdy svádí to vychytralé našeptávání – Pročpak nechceš
ochutnat ze zakázaného ovoce? A víš vůbec o co přicházíš? A máš tuše-
ní, kdo a proč ti ho nechce dopřát? Jen si utrhni, co ti nepatří, ono se to
nepozná. – Zkušenost první ženy by nás měla odradit od zla, protože
výsledek příběhu je obecně platný a nadčasový. Také na odvážného
plukovníka si vzpomenu každé jaro, když se zakousnu do prvního raj-
ského jablka. Díky vám, přátelé, kteří jste svou odvahou zpestřili chuť
života a obohatili jej šťávou a tajuplnou vůní ráje.

ThDr. Jan Schwarz 
(z knihy Tajemné dveře do domu Bible)    

Jablko z rájePamátce statečných duchovních
JAromírA klimeckého A lAdislAvA krále 4

Žádnou slovní ekvilibristikou nelze otupit důsažnost Ježíšových slov (Mt
7,2 a L 6,8). Nezbývá než si popravdě přiznat: kolikrát jsme se již v životě
přistihli, že sebe samé soudíme méně přísně než své bližní, z těch bližních
pak opět méně přísně ty, jež máme rádi či jimž se obdivujeme, než ty, co
nám nejdou pod nos, protože se nějak v našich očích provinili nebo zdis-
kreditovali. 
Co se pak týče politiků nad námi vládnoucích, je to přímo do očí bijící.
Patříš k naší straně? Máš vždycky pravdu. Patříš k těm, jimž nefandíme?
Raději mlč, vždyť kdoví, jaké nečisté pohnutky za tvou řečí jsou, nestojí ani
za to ti naslouchat. Stranictví je v naší české kotlině pohříchu zvláště zako-
řeněno, byť jím trpí i příslušníci jiných národů. 
Dokonce ani ve sboru nelze nadhodit téma nějak se dotýkající správy věcí
veřejných, aby se hned nevynořilo nebezpečí, že se bratří rozkmotří (sest-
ry jsou v tomto smyslu ohroženy méně, ostatně není politika v popředí
jejich zájmu). Někteří duchovní, vycházejíce z mnohých svých zkušeností,
nechtějí debaty na téma vlády či parlamentu vůbec připustit. Křesťanu sice
nemá být jedno, jak a co se má ve společnosti dělat, ale nesmí o tom radě-
ji mluvit.
Druhá polovina verše (Mt 7,2) se zdá být pouze literární metodou, které
Ježíš zhusta používá k dokreslení nebo ke zdůraznění své myšlenky, aby
zdvojením příměru nabyla na pádnosti, ačkoli někoho soudit a někomu
měřit je vlastně totéž. A přece se právě v tyto dnešní časy ten motiv míry,
jíž měříme, aby nám nakonec stejnou měrou bylo měřeno, stává pojednou
neobyčejně výmluvným, a to v souvislosti s tzv. církevními restitucemi. 
Míra, jíž církve měří výměry pozemků a lesů, se totiž občanu, laikovi i
znalci nebo historikovi, zdá jaksi "natlačená a natřesená" (L 6,8). Jak to tak
vypadá, chtějí církve více, než jim kdy patřilo, nota bene není-li jasné, zda
jim to fakticky vůbec patřilo. Zde se názory různí. Nechávám teď stranou,
že z teologického hlediska by církve majetek neměly ani chtít, protože
jsem se k tomu vyjádřil již dříve. Ale ta církevní míra, když už ho tedy
chtějí, ta mě právě znepokojuje. Mám obavy, že Pán bude církvím - nejen
jednotlivcům, jak bychom rádi viděli a jak máme tendenci to vykládat -
měřit stejnou měrou a že to jeho měření, ještě dříve, než nastane ta dies
irae, pro ně nedopadne dobře. Proč církve měří a vyměřují právě dnes,
kdy se více než kdy jindy zdá, že se čas nachyluje, tomu se nepřestávám
divit.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud tak-
mer úplne.
demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chao-
su. demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým
nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. to zna-
mená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.
Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek
všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť
pracovať iných.

milan rastislav štefánik 
(21. 7. 1880 - 4. 5. 1919)

o soudu i o míře

Ve veřejném prostoru v posledních týdnech a měsících
zaznívá množství výroků k výši finančních náhrad v
rámci majetkového vypořádání státu a církví, z nichž
nejhlasitějším je asi opakované vyjádření premiéra
Andreje Babiše, že „náhrady byly prodražené asi o 54
miliard.“ 
I sám premiér Babiš a ministryně financí Alena Schil-
lerová byli nuceni přiznat, že tento údaj se nezakládá na
nějaké důkladné analýze stavu situace.  Daleko spíše
můžeme předpokládat, že jde pouze o politickou hru a
prázdnou rétoriku, která se nezakládá na skutečnosti a
slouží krátkodobým populistickým cílům. 
Ve snaze o dodatečné a jednostranné snížení celkové
částky finanční kompenzace církvím, ke kterému
navzdory platným smlouvám předkladatelé návrhu
zákona chtějí zneužít státní institut zdanění, se argu-
mentuje údajným nadhodnocením průměrných cen jed-
notlivých typů nemovitostí (lesní a zemědělské půdy,
zastavěných ploch, apod.) Způsob, který byl při přípra-
vě zákona pro výpočet přibližného odhadu výše náhrad
za nevydaný majetek používán, je součástí důvodové
zprávy k zákonu č. 428/2012 Sb. Zde je také rekapitulo-
váno, jak dalekosáhlé pozitivní dopady má vyrovnání s
církvemi na města, obce a další subjekty, jejichž majetek
byl blokován především na základě blokačního para-
grafu ustanovení § 29 zákona o půdě. 
Tatáž důvodová zpráva také říká: „Vzhledem k rozptý-
lení a heterogenitě blokovaného majetku lze reálné pří-

nosy [vyrovnání s církvemi] pouze obtížně vyčíslit.“
Pokud některé politické subjekty chtějí opětovně oteví-
rat veřejnou diskusi o přiměřenosti církevních náhrad,
bylo by asi na místě podívat se v první řadě právě na pří-
nos, který z narovnání s církvemi mají kraje, města, obce
a další subjekty, které drží bývalý církevní majetek a res-
tituce majetku se jich netýkala. Církvím jsou známy
mimo jiné případy nevydaného majetku vysoké hodno-
ty, který sice třeba v minulosti patřil mezi zemědělskou
nebo jinou půdu, ale dnes má obrovskou hodnotu, pro-
tože na něm stojí například v mezičase vybudovaná
městská sídliště. Podobných příkladů by se ale dala
nalézt celá řada, výše 59 miliard jako kompenzace za
nevydaný majetek je tak i ze strany církví vnímána jako
výsledek jednání, nikoli jako splnění všech původních
nároků.
Církve dnes pokládají otázku majetkového narovnání za
vyřízenou věc. Řešení dosažené zákonem č. 428/2012
Sb. je na mnoha úrovních kompromisem pro všechny
strany. Znovuotevírání této již uzavřené a smluvně pod-
chycené otázky, často za použití neúplných informací
nebo přímo dezinformací, nás mrzí. Raději bychom svou
energii a prostředky věnovali službě veřejnosti, školství,
vzdělání, kultuře, charitě a mnoha dalším činnostem,
než planým a zbytečným politickým sporům.

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví

diskuse o předraženosti církevních náhrad
je jen politická hra



Letos 16. února uplynulo 270 let od
odsouzení třinácti lyských občanů
kvůli kacířství. Proces vedený praž-
ským apelačním soudem iniciovali
svým podáním místní radní dne 
26. září 1747. „Poníženě poslušní města
Nové Lysé nad Labem“ v něm hlásí
„vysoce slavné královské apelaci praž-
ské“ jméno jedné osoby obžalované
„z rouhání“ a jména čtyř osob, u
nichž byly nalezeny „zapovězené
knihy lutriánské“. Výslechy obvině-
ných probíhaly „na milostivé poru-
čení vysoce slavné královské konsis-
toře pražské“ v září a říjnu 1747 
v Nové Lysé. Výchozí pětice spolu 
s dalšími dvěma později obžalova-
nými byla od počátku držena ve
vazbě „v rychtářském arestě“. Na
otázku „pro jakou příčinu jsi do are-
stu vzatý“, vyšetřovaní odpovídali
„pro Písmo svatý“ nebo „pro slovo
Boží“. Pouze jeden odpověděl v sou-
ladu s obžalobou, „protože jsem měl
zapovězené lutriánské knihy“.
Kauzu vyvolala jedna z pobělohor-
ských rekatolizačních misií. Ty měly
za cíl vyhledávat tajné evangelíky a
přivádět je zpět do Římskokatolické
církve. Z výslechu Ferdinanda
Januly vyplývá, že „misii“, konanou
v Lysé v roce 1747 vedl jezuita
Antonín Koniáš. Janula podle proto-
kolovaného zápisu říká: „Sládek Jiřík
Novák mě poslal s Biblí k paterovi
Koniášovi, aby ji přehlédl, zdaliž by
dobrá byla, anebo ne. Jestliže by dobrá
nebyla, aby ji spálil. A on řekl, že v ní
něco bude makulírovat, že mu ji zase
vrátí. Na to mě pan pater Koniáš pravil:
Jste zdejší? Já mu dal na odpověď: Jsem.

Ptal se mě, znám-li nějakou Riglovou
Annu. Já mu odpověděl, že znám, že je
vedle šatlavy panna. On řekl, ne panna,
že žena. Vašnosti, ta zůstává vedle mě.
On pater Koniáš mě pravil, že musím
vědět, jaké knihy má, poněvadž jsme
spolu v sousedství. On jmenoval autory.
Jářku, já nevím, aby jaké knihy měla,
krom jedné bílé, v pergamenových des-
kách vázané a na dva prsty tlusté. A on
již tu knížku měl a ukazoval mě ji a pra-
vil: To je kniha spasitelná, tu já jí zase
vrátím. Na to mě řekl: Já jsem ji již exa-
minoval, ona má všechny lehkomyslné
řeči. A já, jestliže něco na ni vím a nepo-
vím na ni, že to bude mé duše zatracení
a ona že tudy může přijít ke zkažení.“
Ferdinand Janula chtěl zachránil
svou duši před zatracením, a proto-

že na svou sousedku něco věděl, tak
to pověděl: „Před třemi lety přišla ke
mně a sedla si na truhlu a pravila: Milí
braši, jak není mše nic platná po smrti
člověku. Je tak moc platná, jako když kůň
zhyne a nasypá mu ovsa do huby.“
Koniáš přikázal Annu Riglovou
okamžitě předvést na faru, kde ji 
s Janulou konfrontoval. Ta se k
výroku přiznala. Učinila tak i při
řádném výslechu konaném před
komisí 25. září 1747. Zde ovšem
dodala, že takto mluvit o zádušní
mši slyšela „od nebožtíka starého
Horáčka“ a výrok nesdělovala Janu-
lovi, nýbrž „u okna svému muži“.
Při další konfrontaci s Ferdinandem
Janulou 25. října pak za původce
výroku označila zemřelého místního
faráře. Zde je její zaprotokolovaná
výpověď: „Tomu je již pět let. On
nebožtík Horáček povídal, že když
nebožtík Jan Kršňák, pacholek u
pana faráře nebožtíka patera Jelínka
sloužil, žádal ho, aby za jeho rodiče
mši sv. sloužil, když jest se ženil. Že
jemu jeho peníze pacholkovi na stůl
vysadil a pravil mu: Tuhle si porou-
čím za služby za mše svaté. 

Emanuel Vejnar
Pokračování příště

kacíři v nové lysé nad labem

Pozvánka

Ve své kronice „U nás“ věnuje Al. Jirásek mnoho pozornosti hronovským evan-
gelíkům a čtenář nezapomene zajisté líčení jejich schůzek a domácích pobožností.
V „Pamětech“ vypravuje o svých návštěvách evang. shromáždění v horách
Orlických, do nichž přicházel se  sen. Šárou.
Zd. Nejedlému v rozboru Jiráskova díla se sice tento evang. život pranic nelíbí;
páchne mu stuchlinou minulých století a evangelíky považuje za živel div ne
reakční. Avšak ten, kdo si dobře uvědomil sílu a velikost českých reformačních ideí,
a kdo vedle hloubky starých náboženských osobností českých, vyrostlých zvláště z
Jednoty, staví plochost a ubohost života nynějších evang. kruhů, lituje, že ony pro-
jevy intensivního náboženského života, jak je ještě Jirásek zachytil, vymizely z
velké většiny našich sborů téměř úplně.
Rádi bychom viděli, aby český národ se na začátku své nové svobody postavil plně
na půdu ideí vyrostlých z Husova díla. Není tak nesnadné dokázati v theorii,  že
tyto idee jsou nejzdravější pro národ a jeho příští vývoj. Jenom že theoretické doka-
zování nestačí. Každý český člověk má právo, aby se obrátil ke členům českobratr-
ské církve a jejím sborům a žádal na nich, aby mu ukázali, jak theorie vypadá ve
skutečnosti. A tu jsme u té strašné otázky, jak čeští evangelíci svědčí o spásonos-
né moci českého husitství a bratrství prakticky? Tu jsme u těch oprávněných a do
duše se zarývajících námitek; čím je u vás víc bratrství než jinde? A vy se zahan-
bením a studem musíte říci, že z největší části tyto námitky jsou správné a že
vlastně svému okolí nemůžeme nic jiného podat než – theorii. Je to většina našich
sborů, před nimiž bych varoval ty, kdo chtějí poznati nové české „bratrství“, aby,
přijdouce do nich, nezkazili si svých ilusí.
Ale přes tento všeobecný úpadek celku nad budoucností českého evangelictví bych
nezoufal. Najdete všude, v každém skoro sboru jednotlivce, kteří si ještě uchovali
staré bratrské ctnosti; o ně se můžete opříti a ti mohou se státi východiskem obro-
dy celku.
A jako jednotlivce, máme také dosud střediska v pravdě náboženských lidí, do
nichž smíme poslati každého, kdo chce poznati opravdový český náboženský život.
Za svých cest po sborech jsem poznal několik málo sborečků, proniknutých
duchem opravdového českého bratrství, kde se udržuje ještě stará česká zbožnost.
Náleží k nim Šonov. Na Náchodsku a v podhoří hor Orlických se udržely ještě
staré bratrské ctnosti, jak je poznal ještě Jirásek a v „Pamětech“ jich s pietou vzpo-
míná. Za Jiráskova mládí byly pravidelné schůzky v chalupách náhradou za vzdá-
lený chrám a v nich udržoval se starý náboženský kvas jako za dob protireformač-
ních. Bratři sami bez duchovního se starají o náboženský život. Tyto schůzky se
udržely, i když později dostalo se jim duchovenských sil a dnes „biblické hodiny“
konané každý týden v domácnostech našich bratří měly by se státi pramenem
návratu k starému českému písmáctví a k biblické zbožnosti, bez nichž není lepší
budoucnosti českého protestantismu.
Poprvé byl jsem v Šonově 16. května, kdy jsem tu mluvil o svých zkušenostech
nabytých v Paříži. Večer sešli jsme se pak s bratřími k biblické hodině u bratra
Kotlanta. Schůzka pro mne nezapomenutelná, poněvadž shromáždění tohoto
druhu po našich českých chalupách jsou tak vzácná. Zpívalo se, četl se žalm 33. a
všichni přítomní bratři podávali výklad k jednotlivým místům. Bratři neučení,
prostí, ale v jejich slovech bylo tolik hloubky a opravdovosti a taková znalost
Písma, že já „inteligent“, cítil jsem se chvílemi zahanben. Chvíle rozchodu s těmi-
to bratřími zůstává pro mne nezapomenutelnou a jest jednou z nejkrásnějších
chvilek, jež jsem v životě zažil. Zde bylo něco, co překlenuje vše, všecky přehrady
dělící lidi od sebe a co činí z nich skutečné a opravdové bratry. Bohatství – chudo-
ba, vzdělání – neškolenost, pán – dělník, městské prostředí – venkov, pokrokovost
– konservativnost, to vše mizí, poněvadž jest tu něco – vyššího, co pojí lidi. A
nepojí je na čas a pro chvilku, ale pojí je trvale a navždy. V tom je právě rozdíl mezi
„bratrstvím“, jak je znáte z našich spolků a tímto skutečným, pravým českým bra-
trstvím. Tyto „biblické hodiny“ konají bratři šonovští sami pokaždé v domácnosti
jiného bratra. Ten, u koho se konají, je vede, zahájí je modlitbou, určí zpěv a první
podá výklad k přečtenému oddílu Písma. Ostatní mluví po něm. Farář jest tu na
roveň ostatním bratřím – v Šonově jsem poprvé slyšel ze srdce jdoucí a v pravdě
procítěném „bratře faráři“. Farář vede toliko biblické hodiny pro mládež každé
úterý, ale v biblických hodinách pro dospělé nezaujímá vedoucího místa, jak to u
nás jest pravidlem, nýbrž mluví zpravidla až naposledy anebo v tom pořadí, jak na
něj dojde.
Neodolal jsem proto, abych si nezajel letos o prázdninách do Šonova na jejich bib-
lickou hodinu. Tenkrát se konala u bratra „horského“ Sochora. Bylo přítomno jistě
70 bratří a sester, ne-li více. Přišli až z Náchoda a až z Nového Města. A ne toli-
ko ti prostší a chudší, jako u Jiráska, ale i takoví, jež on nechával stranou těchto
shromáždění, i ti „učenější a zámožnější“. Těšil jsem se upřímně na tento pobyt
mezi našimi bratřími šonovskými a odcházel od nich s velkým užitkem. Ti milí,
dobří, měkcí lidé, vždy usměvaví, jak o nich mluvil s takovým nadšením Jirásek,
když se Šárou chodil po jejich chalupách, jsou ještě na světě a jest jich tam dnes
snad ještě více, než jich on našel tehdy.
Nebudu jich jmenovat zde jménem, nezapamatoval jsem si jich všech, ale tisknu
jim zde všem, bratru Kotlanovi, Staňkovi, Lachmanovi z Nového Města, bratřím
Sochorovům, br. Mackovi atd. všem ruku, poněvadž až bude se národ náš skládat
z takových lidí, jako jsou oni, bude spasen a nikdo se nebude museti báti o jeho
budoucnost.
U nich jsem si také znovu uvědomil to, co mezi našimi horníky v Podkrušnohoří:
obrat k lepšímu může vzejíti jen z těch chudých, tak jako vždycky.  Ti v Šonově,
to jsou malí domkáři, malí chalupníci. Jest málo našich bohatých členů, kteří si
uchovali prostotu srdce – jsou také a rádi jich vzpomínáme  - ale z většiny bohat-
ství působilo a působí neblaze na české evangelictví a agrárnictví nás duchovně
ubíjí. I když ostře vystupují proti hříchům socialistických  stran, svým přesvědče-
ním náležím mezi ně, neboť něco duševně a mravně lepšího vyjde v našem lidu jen
z těch chudých a utištěných. 
A na konec měl bych jednu prosbu k našim sborům: pošlete z každého sboru něko-
ho do tohoto kouta naší vlasti k Náchodu, ať tam poznají formy našeho nábožen-
ského života a jejich znalost Písma, náboženskou hloubku a bratrské shromáždění
ať udomácní všude, kde naši lidé a naše sbory jsou. Budou z toho míti veliký uži-
tek a největší na své mládeži.

Píše Ant. Boháč
Kostnické jiskry č. 35/1919

šonov

Vpředu Augustiniánský klášter, vzadu šporkovský zámek v Lysé nad Labem;
kolorovaná litografie z r. 1816
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Na slavnostně laděném podzim-
ním semináři historické společnos-
ti VERITAS s názvem „VERITAS 
k připomínce roku 1918“ uslyšíme
přednášky doc. PhDr. Evy Melmu-
kové, ThDr. Petra Melmuka a dal-
ších. Seminář se bude konat 
v Pardubicích v sálku na faře ČCE
v ul. Sladkovského č. 638., a to 
v sobotu 27. října 2018 v 10 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

Letos si připomínáme výročí Československé republiky. V Kostnic-
kých jiskrách v posledních číslech je tomuto tématu věnována přílo-
ha, ve které jsou uveřejněny projevy Tomáše Gariggua Masaryka 
v Zurichu a v Ženevě k 500. výročí upálení mistra Jana Husa. V Žene-
vě na místě, kde Masaryk svůj projev pronesl, je pamětní deska s čes-
kým textem k této události. Navštívil jsem toto místo. Je v historické
části města, v klidném prostředí. Navozuje pocit, že tu bylo dějiště
významné události. Tady Masaryk vyhlásil válku Rakousko-Uhersku
a zahájil boje za vytvoření Československé republiky.
V září 1914 nezávisle na sobě vznikly první bojové útvary zahranič-
ních Čechů. V Paříži to byla rota Nazdar, v Kyjevě Česká družina.
Tyto činy prostých lidí vedly T. G. Masaryka k rozhodnutí zahájit
protirakouský odboj. "Já jsem se zastyděl, že my, političtí vůdcové,
byli jsme bezradní ještě v okamžiku, kdy již naši vojáci zvedli revo-
luci." 
Věděl jsem, k čemu se tady Masaryk rozhodl, ale neznal jsem, co tady
řekl. Až nyní jsem si Masarykovy projevy mohl přečíst. Jsou to velice
významné dokumenty, na kterých se budovala Československá
republika, bohužel, jenom ta první. Tyto projevy by měly být povin-
nou četbou pro poslance a politiky. Měla by jim být věnována pozor-
nost ve školách, nesmí se stát zapomenutými papíry v archivech.
Naši politici se rádi Masarykem zaštiťují, ale vědí vůbec, jaké názory
TGM zastával?

Otakar Mach

sto let republiky 
v kostnických jiskrách

Antonín Koniáš, protireformační jezuitský misionář. Mimo jiné se podílel na
konfiskaci a pravděpodobném zničení knihovny hraběte F. A. Šporka.


