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Putujeme tímto viditelným živo-
tem od narození po smrt. Věříme
ve vzkříšení z mrtvých. Naše ži-
votní cesta je sinusoidou stoupání 
k dobrému i klesání ze špatného,
prožíváme radosti i smutek, blaže-
nost i bolest. Takový je úděl všech.
Přes naše pachtění a uvědomování
si pomíjivosti tohoto života, řečeno
s autorem knihy Kazatel, hledáme

takovou cestu, kterou by podle na-
šeho názoru šel Pán Ježíš. Ono hle-
dání podstupovaly stovky milionů
křesťanů, kteří žili před námi. Učí-
me se od nich, abychom zbytečně
neopakovali stejné chyby, které již
lidstvo i v duchovním boji jednou
vyřešilo. Od mistra Jana Husa ví-
me, že svědomí křesťana nemá být
ani příliš široké, ani příliš úzké
(Dcerka). To je ta úzká brána, která
vede do Království Božího. Nemá-
me být úzkostní z hříchů, které ani
před Bohem hříchy nejsou a na
druhou stranu si nemáme omlou-
vat ve svém svědomí hříchy, které
před Bohem hříchy jsou.
Kazatel nás však v uvedené periko-
pě nabádá, abychom v našem živo-
tě nezapomínali ani na radost,
dokonce ji vychvaluje a připomíná,
že je pro člověka tak důležitá a na
stejné úrovni důležitosti přežití
jako jídlo a pití. Radost má být
podle Kazatele základní součástí
života. Můžeme si položit otázku,
kolik oné radosti máme my - křes-
ťané v České republice? Lidé při-
cházející do našich sborů, do spole-
čenství církve v nás častokrát vidí

zasmušilé, uzavřené, smutné a ně-
kdy až zahořklé nositele čehosi ne-
hodícího se pro moderní život.
Obecně nerozpoznávají v našich
srdcích radost z toho, že můžeme
žít a víme, že Hospodin nás má rád
a tak často můžeme odpočívat 
v Jeho náruči. Co s tím učinit 
v zemi ve střední Evropě? Radost
projevit. Ne okázalým a povrchním
způsobem, ale stylem života, pří-
stupem k řešení problémů. Nejsme
sice vychováváni v projevech ra-
dosti z víry tak, jako jsou křesťané
ve Spojených Státech, v Latinské
Americe či v Africe, ale naše radost
z života s Kristem z nás musí vyza-
řovat. Vždyť není v pozemském
světě víc, než vědět, že Bůh nás má
rád a je s námi při všech radostech
i starostech.
A tak se společně v církvích snaž-
me ještě více prožívat radost z víry
a prosme Hospodina, aby z nás uči-
nil nástroje předávání této radosti,
Evangelia, všem lidem kolem nás
tak, aby jí lidé rozpoznávali.

David Tonzar, 
pražský biskup 
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Poselství k 21. neděli po sv. trojici

V evangeliu podle Matouše, 6 kapi-
tole od verše 31 čteme Ježíšova slo-
va: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co
budeme jíst? Co budeme pít? Co si bude-
me oblékat? Po tom všem se shánějí po-
hané. Váš nebeský Otec přece ví, že to
všechno potřebujete. Hledejte především
jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si
tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své
starosti. Každý den má dost vlastního
trápení. 
Dvě církve, Helvetská a Augšbur-
ská, - taky můžeme povědět -  kal-
vínská a lutherská, se před sto lety
spojily v jednu - Českobratrskou cír-
kev evangelickou. 
Byl to odvážný čin. Vždyť každá 
z nich už měla téměř 140 let života
za sebou. Co si od spojení slibovaly?
Naplnilo se to, v co doufaly? 

Něco ano, něco ne. Tak třeba: Nena-
plnily se představy, že český národ
je svými geny více než ostatní náro-
dy nakloněn čisté víře v Boha, demo-
kracii, otevřen sociálním otázkám.
Tato tehdejší představa zní dnes jako
hořká ironie, viďte. Vždyť z nás smě-
řuje k ostatním zemím Evropy více
uzavřenosti než vstřícnosti, více in-
formací o tom, co nepřijímáme, s čím
nesouhlasíme, než ochoty spěchat
ostatním pomoci. 
Naplnily se představy, že budeme
církví ryze českou. V té církvi se
před rokem 1918 mluvilo česky, ně-
mecky, polsky, od Bodamského je-
zera, přes jižní Tyroly a Slezsko, přes
Lvov, Halič až do Bukoviny… Je-li
tato změna k lepšímu, nechám na
vás. 
Nenaplnily se představy o nepřekro-

čitelné hrázi mezi evangelíky a kato-
líky. Bohu díky. Vzájemné vztahy
mezi námi jsou nesrovnatelně lepší,
než byly v minulosti.
Naplnila se touha, abychom nepro-
padli přílišné zahleděnosti sami do
sebe. Ty dvě církve byly tenkrát
obdivuhodné v tom, že překonaly
svůj konfesionalismus, tedy přílišné
zahledění do své, a jen a jen své círk-
ve. Stále, i dnes umíme být vůči své
církvi kritičtí, nechceme se stát ghe-
tem, a opravdu si nemyslíme, že
jsme lepší, než ostatní. 
K tomu času, který je za námi, patří
věrnost mnoha sester a bratří Bo-
žímu slovu a statečnost mnohých,
zvláště v čase obou krutých totalit. 
Patří však k němu i vyznání vlastní
nevěrnosti vůči Bohu a jeho slovu. Je

Sto let sem, sto let tam

Dokončení na str. 2

V neděli 9. září se v malé obci Bystré v podhůří Orlických hor konala v míst-
ním Sboru Církve bratrské velká slavnost. Zdejší sbor si spolu s hosty z okol-
ních východočeských sborů i z celé řady míst odlehlejších (Praha, Brno,
Havířov, Děčín, Čelákovice, Horní Krupá, Písek, Vlašim, Pardubice, Hradec
Králové) připomínal 150. výročí založení nového svobodného sboru refor-
movaného zaměření, ze kterého vyšel.
Nedělní slavnost byla věnována třem výročím: jednak 150. výročí vzniku
sboru (1868), dále výročí 130 let od úmrtí zakladatele sboru Jana Balcara
(1888) a zároveň 100. výročí vzniku svobodného Československa (1918).
Ve skutečnosti ovšem program této neděle  připomněl výročí 150 let sboru
a 100 let Československé republiky. 
Sborová slavnost měla dvě části: dopolední bohoslužebnou a odpolední 
s přednáškami. Místní kazatel Tomáš Cvejn zvolil za téma dopoledního
proslovu „Skutky 29“. Znalci Písma za tímto názvem tušili nejspíše omyl,
protože kniha Skutků apoštolských má kapitol 28. Ukázalo se však, že je to
kazatelův záměr. „Skutky 29“ to nebyl výchozí biblický text, který v Bibli
nenajdeme, nýbrž téma. Kazatel Cvejn tím chtěl vyjádřit, že každý křesťan,
ať v době apoštolské nebo dnešní, svým křesťanským příběhem vlastně
„píše“ takovou 29. kapitolu Skutků. Jeho život je prostě pokračováním toho,
co Bůh v Ježíši Kristu a prostřednictvím Ducha svatého způsobil mezi učed-
níky a v první křesťanské generaci. Dopolední bohoslužba měla obvyklý
průběh, i když v několika pozdravech hostů nebo v písních smíšeného
pěveckého sboru bylo znát, že se jedná o slavnostní příležitost.
Pro polední přestávku bylo na několika místech uvnitř sborového domu i
venku ve velkém stanu připraveno pro všechny účastníky bohaté občer-
stvení. Podle spolehlivých informací z kuchyně bylo na stolech kromě jiné-
ho 30 druhů salátů, 30 kg sekané a ve zvláštním stánku vydáno na 200 párků
v rohlíku. Příjemné slunečné počasí umožnilo účastníkům slavnosti, aby
využili prostor k rozhovorům nejen uvnitř, ale také všude kolem sborového
centra. Během poledne bylo možné navštívit také poutní dům Engedi vzdá-
lený od Elady (název sborového centra, který se postupně vžil) asi 200 m 
s výstavou sborových kronik, písemností, starých fotek, povedeného mode-
lu staré modlitebny a dalších artefaktů spojených s historií bysterského
sboru. O něco delší procházka zavedla zájemce ke kameni Smíření, který
byl na jaře 2017 odhalen na okraji obce společně zástupci Římskokatolické
církve a Sboru Církve bratrské v Bystrém na znamení odpuštění křivd 
z minulosti. Skutečnost, že s prosbou o odpuštění pronásledování a poko-
řování z dob dávných i pozdějších přišli kněží okolních farností, naznačuje,
že ve vzájemných vztazích se hodně změnilo.
Nedělní odpoledne bylo celé věnováno historickým přednáškám. Nejdříve
přiblížil ve svém výkladu kazatel CB Robert Hart situaci v Rakousko-
Uherském císařství. Pokusil se přiblížit dobové souvislosti, myšlenkové
podhoubí a vystihnout duchovní atmosféru Balcarova úsilí o nápravu círk-
ve. Připomněl vydání Tolerančního patentu v r. 1781 a zdůraznil, že nešlo 
o náboženskou svobodu ani zrovnoprávnění s Římskokatolickou církví.
Císařské ustanovení povolilo luteránům, reformovaným a pravoslavným
pouze soukromé vykonávání náboženství. Toleranční patent byl jistě darem
z nebes, ale nepřinesl větší ohlas.  Na Náchodsku a v Podorlicku byly zalo-
ženy pouze 2 evangelické sbory (souvisí s prováděcími předpisy a omeze-
ními): reformovaný sbor v Klášteře nad Dědinou a luterský v Černilově.
Důvodem menšího zájmu o císařský výnos v tomto kraji byly jednak velké
vzdálenosti do nových sborů, blízkost Pruska (sbor ve Stroužném) a podo-
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150 let od založení nejstaršího
sboru Církve bratrské

Zemřel evangelický farář a bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické
Pavel Smetana. Rozloučení se konalo v pondělí 8. října v evangelickém kostele u Mar-
tina ve zdi v Praze. 
Pavel Smetana (nar. 14. 7. 1937) začínal jako výpomocný kazatel v Lounech, po dvou-
leté vojenské službě nastoupil v roce 1964 na farářské místo v Hošťálkové na Valašsku.
Po patnácti letech odešel do sboru v Praze-Libni, kde působil do roku 1991. 
Podílel se na vzniku Českého ekumenického překladu Bible – od roku 1961 působil 
v překladatelské komisi Starého zákona, později i Nového zákona. Úřad synodního seni-
ora zastával v letech 1991–2003; zvolen byl v letech 1991 a 1997. Od dubna 1995 do 
7. prosince 2000 zastával též funkci předsedy Ekumenické rady církví v ČR.
V roce 1990 založil s Karlem Matějkou občanské sdružení Exulant (byl i předsedou
sdružení) zabývající se historií české komunity v polském Zelově, kde se narodil jeho
otec Jan Smetana. V roce 2002 získal z rukou prezidenta Václava Havla řád T. G.
Masaryka. S manželkou Zdenou vychovali tři dcery – Ester, Magdalenu a Pavlu.

(red)

AktuAlitA: Zemřel PAvel SmetAnA, bývAlý Synodní Senior ČCe



nám líto, že mnozí pro svou víru
trpěli nevinně, ve vězeních, trpěli
zákazem přístupu ke vzdělání, šika-
nou a ponižováním kvůli své víře.
… Bože, pokorně prosíme, odpusť
nám, že jsme se příliš často báli více
lidí, než tebe. 
K bohatství naší církve v oněch sto
letech patří lidé vzdělaní, na fakultě,
ve sborech, lidé oddaní Kristu a
Bibli. K našemu bohatství patří také
všechny modlitby, všechna smíření,
všechna odpuštění pod dotekem
Kristovy milosti, všechna láska pro-
jevená službou, projevená Diakonií,
projevená vzděláváním. 
K bohatství naší církve patří dar ži-
vých vztahů k církvím doma, i 
k církvím v Evropě, i za oceánem.
Jsme za ně velmi vděční, posilu-
jí nás.
Dost minulosti. Současnost. 
Současně, dnes na tomto místě, rádi
vyznáváme, že jsme od své církve
mnoho přijali, a že ji máme rádi! 
A hledáme. Hledáme dnes, stejně
jako ti před námi, jak žít podle
Božího slova. 
Ježíš vyzve - hledejte. Tedy – přátelé
– výzva k hledání znamená, že nás
ještě něco čeká! Ještě nejsme u kon-
ce. Hledejme lásku, tužme po spra-

vedlnosti, přijímejme Krista a jeho
dary. Přijímejme ho v těch, kdo žijí 
s námi, přijímejme ho v těch, kdo
hledají pomoc. Ať k nám přicházejí 
z důvěrné blízkosti, nebo neznámé
dálky. 
Takové hledání život tvoří, a vrcho-
vatě jej naplňuje. Když tak činíme,
když lásku přijímáme, a když lásku
vydáváme, můžeme pak vyznat –
často ke svému vlastnímu překva-
pení - něco jsem nalezl, Bože, a jsem
na světě fakt moc rád… Nebo to
vyznat jinak – ty jsi mne nalezl Bože,
jsi mi blízko, nějak to cítím, a jsem za
to tak vděčný, že to popsat neumím.  
Hledejme, jak být s Kristem. Číhají
na nás mnohé těžké situace. Náhle,
nečekaně a hlasitěji než dříve, se
uvnitř církve Kristovy po celé této
krásné planetě ozývají hlasy, které
vyzývají ke spolehnutí se na osvěd-
čené cesty, ke spolehnutí se na již
dosažené jistoty. Zatímco mnozí, já
se k nim přidávám, proti tomu
namítají – ale Kristus přece vyzývá -
hledejte, tlučte, proste - držte se
mne, pojďte se mnou a za mnou, a
nelpěte na tom, čeho jste již dosáhli.
Nestarejte se o to. K čemu vám to,
přátelé milí, ostatně, jednou bude? 
Zaznívají hlasy, že je lepší se uzavřít
s tím, čeho jsme už dosáhli a chránit

to pro sebe. Že to je dnes důležitější,
než hledat, jak pomoci těm, kdo jsou
hladoví, žízniví, na cestách, nazí,
nemocní, ve vězení… Každý osobně
se rozhodujme. Komu věřit? Koho
se držet? Ježíš říká – hledejte. To
znamená, ještě vás něco čeká, není
třeba lpět na současném, to příští, to
příští je lepší.
Do myslí a srdcí lidí u nás i na
mnoha místech Evropy a světa se
loudí strach. Nemá cenu nikomu
něco vyčítat. Nemá cenu nic zlehčo-
vat, natož se někomu snad posmí-
vat. Tím se strach jen utvrdí, a své
pozice posílí. Věříme přece, že
strach účinně likviduje láska. Ta
tvoří důvěru, poskytuje bezpečí, při-
náší naději. 
Vše se nakonec milí přátelé točí
kolem dostatku lásky v tomto světě.
Přijímejme ji od Boha i od lidí, žijme
ji, rozdávejme ji. Na tom záleží. 
Čiňme to každý tak dlouho, dokud
smíme být na tomto krásném světě. 
A církev Kristova, ať se jmenuje tak
či onak, ať tak činí tak dlouho,
dokud Kristus podruhé nepřijde.
Sto let sem, sto let tam. Amen

Daniel Ženatý, 
synodní senior ČCE

Kázání na oslavách 100. výročí ČCE 
v Pardubicích
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Z církví doma i ve světě
miniSterStvo ZemědělStví Zřídilo Auditní SkuPinu
k Církevním reStituCím
Ministerstvo zemědělství začalo prověřovat, zda stát dodržel při vydávání
pozemků při církevních restitucích zákon. Podle úřadu se 2. října sešla
komise pro audit majetkového vyrovnání s církvemi, kterou založil ministr
zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Jednala o šesti podnětech, napří-
klad o vydávání pozemků řádu maltézských rytířů v Březiněvsi, o vydání
majetku tzv. vratislavského arcibiskupství či o vydání majetku kláštera sva-
tého Václava v Broumově. Úřad to uvedl v tiskové zprávě.
"Úkolem komise je především prověřit dodržení zákona při vydávání ma-
jetku státu spravovaného resortem ministerstva zemědělství, tedy hlavně
Státním pozemkovým úřadem a Lesy České republiky," uvedl Toman.
Pokud by komise zjistila pochybení nebo porušení zákona, měla by navrh-
nout ministrovi další právní kroky. "Komise bude ministrovi zároveň před-
kládat čtvrtletní zprávy o své činnosti a bude spolupracovat s externími
experty veřejného i církevního práva z právnických fakult veřejných vyso-
kých škol," dodal úřad.
V komisi jsou tři bývalí místopředsedové ČSSD - někdejší poslanec a šéf
zemědělského výboru Karel Machovec, bývalý jihomoravský hejtman
Michal Hašek a bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová, uvedl
server Aktuálně.cz. "Zatím jsme skutečně jen takto tři, ale celkem by nás
mělo být pět. Další dva lidé mají v příštích týdnech následovat," sdělil
serveru Machovec, jenž komisi předsedá. Toman chce o nominaci dal-
ších členů komise požádat předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), mi-
nistryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) nebo Českou biskupskou
konferenci.
Například maltézští rytíři získali v církevních restitucích v Březiněvsi u
Prahy přes 90 hektarů polí, soudí se ale o ně se Státním pozemkovým úřa-
dem. Celkem získal řád už skoro 1400 hektarů polí a lesů, SPÚ ale uvádí, že
řád přišel o majetek po válce na základě Benešových dekretů, a proto by se
majetek neměl vracet. Řád ale argumentuje tím, že všech 56 rozhodnutí kraj-
ských pozemkových úřadů a všechna dosavadní soudní rozhodnutí potvr-
dily, že podle Benešových dekretů řádu nikdy žádný majetek konfiskován
nebyl. Podezření z kolaborace řád vyvrací.
V případu vydávání majetku maltézskému řádu dokonce ústředí SPÚ 
v minulosti zrušilo rozhodnutí svých krajských poboček. Mnoha restituční-
mi případy se zabývají soudy.

www.christnet.eu

bible bylA PřeloŽenA do 1000 jAZyků. 
jubilejní PřeklAd oSlAvili Súdánští uPrChlíCi bohoSluŽbou
Bible byla už přeložena do tisíce jazyků, jubilejním se stal jazyk keliko, jímž
hovoří obyvatelé centrální části Jižního Súdánu. Oznámil to americký web
The Christian Post. Jubilejní překlad oslavili slavnostní bohoslužbou obyva-
telé uprchlického tábora Bidi Bidi na hranicích Jižního Súdánu s Ugandou.
V táboře žije přes čtvrt milionu uprchlíků před jihosúdánskou občanskou
válkou.
Podle The Christian Post se v současné době Bible překládá do 2500 jazyků,
dalších 1600 jazyků na překlad teprve čeká. Překlady, které organizuje ame-
rická nezisková společnost Wycliffe Bible Translators, mají být hotovy do
roku 2025.
Tábor Bidi Bidi je druhým největším na světě, postaven byl teprve loni 
v srpnu. Rozkládá se na ploše 250 čtverečních kilometrů, většinou v ugand-
ském pohraničním okresu Yumbe. Právě jeho obyvatelům je tisící překlad
Bible určen. Uganda jen ve druhé polovině roku 2016 přijala více než 400000
běženců z Jižního Súdánu.
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Sto let sem, sto let tam
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Letos tomu bude 100 let od vzniku Československé republiky,
připomeňme si podíl Sokola na jejím vzniku. 
Když se v roce 1914  profesor Masaryk rozhodl odejít do zahra-
ničí a zahájit protirakouský odboj za vznik samostatného státu,
setkal se se starostou ČOS JUDr. Josefem Scheinerem a sdělil
mu své rozhodnutí. Ten potom převedl do zahraničí značné
finanční částky patřící Sokolu, a tak zabezpečil činnost našeho
zahraničního odboje. Vznik republiky byl financován z našich
vlastních národních zdrojů, naši odbojoví pracovníci nebyli na
výplatní listině žádného cizího státu.
Zatímco se vytvářel náš odboj na úrovni politické a diploma-
tické představovaný Tomášem Garriguem Masarykem, Mila-
nem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem, usilující o
mezinárodní uznání našich práv na samostatnost, na frontách
již bojovali čeští a slovenští vojáci za svou republiku.  
Základem československých legií byli sokolové. 
V Rusku sokolští cvičitelé působili jako učitelé tělocviku. ČOS
organizovala pro tyto cvičitele cvičitelské kurzy, zaměřené na
jejich další působení v Rusku. V roce 1914 vznikla v Kyjevě
Česká družina. Bylo v ní asi 1000 Čechů a 16 Slováků. Přísahu

složili 11. října 1914 (podle pravoslavného kalendáře to bylo
28. září, den sv. Václava).
Ve Francii rota Nazdar, vytvořená převážně ze členů paříž-
ského Sokola. Bylo jich 300 a přísahali 12. října 1914.
Tyto činy prostých lidí vedly T. G. Masaryka k rozhodnutí
zahájit protirakouský odboj. "Já jsem se zastyděl, že my, poli-
tičtí vůdcové, byli jsme bezradní ještě v okamžiku, kdy již naši
vojáci zvedli revoluci." Při cestě do Itálie v prosinci 1914 byl
varován, že mu hrozí po návratu zatčení, se rozhodl pro emi-
graci a zůstává v Ženevě, kde vytváří první koncepci Česko-
slovenského státu. Zůstává ve styku s domácím odbojem -
Mafií, ve které pracovali Alois Rašín, Karel Kramář, Antonín
Hajn, Přemysl Šámal, Josef Scheiner a Edvard Beneš, který
emigroval v září 1915.
Československé legie v Itálii vznikly později, Italie vstoupila do
války v roce 1915. V Itálii nebyla česká menšina, nábor do legií
v zajateckých táborech organizoval sokolský cvičitel bratr
Čapek. Po diplomatické stránce se o vytvoření českosloven-
ských legií zasloužil Milan Rastislav Štefánik.

Podíl Sokola na vzniku Československa

ba zbožnosti u tajných evangelíků v Orlických
horách. Další zákonnou změnou, která přišla a
tentokrát zrovnoprávnila evangelíky s katolí-
ky před zákonem byl Protestantský patent z r.
1861. Nepřinesl sice plnou svobodu od státu,
ale otevřel nové možnosti pro rozvoj evange-
lictví. V těchto podmínkách roste na více mís-
tech touha po duchovní obnově. Touha křesťa-
nů z Podorlicka byla v mnoha případech zkla-
mána duchovním stavem reformované církve.
Když obrodné snahy Balcarovy a jiných nepři-
nesly změny stávající církve, rozhodli se tito
křesťané z klášterského sboru vystoupit a jít
vlastní cestou. Půlhodinovou přednášku
ukončil Robert Hart odkazem na inspirace pro
nás a citátem kazatele Bohuslava Beneše (1908-
1989) o Boží milosti.  
Dalším bodem odpoledního programu bylo
vyprávění autorky čerstvě vydané monografie
o Janu Balcarovi, zakladateli a prvním kazate-
li bysterského sboru, Terezy Vinterové. Její
knihu s názvem „Jan Balcar (1832-1888), život-
ní příběh tkalce a kazatele“ vydal Sbor Církve
bratrské v Bystrém v jubilejním roce 2018.
Kniha v pevné vazbě, s 36 fotografiemi má 276
stran. Na základě svého studia přiblížila
Tereza Vinterová příběh dětství, duchovního

hledání cesty od katolictví, ve kterém Jan
Balcar vyrůstal, k osobní, vroucí víře v Ježíše
Krista, až k založení nového sboru „podle slov
Ježíše Krista“. V přednášce zazněly některé
podrobnosti z Balcarova života a detaily o
tom, jak se kolem Balcara postupně utvářelo
společenství křesťanů. Sestra Vinterová přiblí-
žila duchovní vlivy, které Balcara formovaly
nejvíc (Bible, kniha k 300. výročí reformace,
Daniel Edward) a jeho postupné směřování 
z Horní Radechové přes Rzy a Bysterské Doly
k Bystrému, kde byla v roce 1880 postavena
modlitebna. V závěru svého vyprávění citova-
la Tereza Vinterová z Balcarova dopisu uveřej-
něného v časopise Evangelical Christendom o
jeho rozhodnutí pro misii mezi židy v Čechách
a z Balcarova kázání „Všecko Kristus“ na Ř 7 a
Fp 4,13. Jan Balcar zemřel 25. 11. 1888, ale prá-
ce pokračovala dál. 
Třetí přednášku připravila pro slavnost 
v Bystrém historička Ester Pučálková z Brna.
V úvodu naznačila, že chce svým výkladem
přiblížit obraz Svobodné reformované církve
(dnešní Církve bratrské) v době vzniku Česko-
slovenské republiky a ukázat na její místo ve
společnosti. Začala ovšem komentářem poli-
tických událostí. Připomněla, že ke konci I. SV
se vědělo, že Rakousko-Uhersko je už za svým

zenitem a že nemá budoucnost. S jeho poráž-
kou a se vznikem československého státu se
už nějakou dobu počítalo. Dne 28. 10. v reakci
na odpověď rakousko-uherského ministra
zahraničí v českých novinách, v přesvědčení,
že je za tím zpráva o kapitulaci rakouského
císařství, vyšli lidé v Praze do ulic a oslavovali
jeho konec. Strhávali z úředních budov znaky
a symboly habsburské monarchie a ničili je. Na
manifestaci na Václavském náměstí pak došlo
k vyhlášení svobodného československého
státu. Byl to začátek nové doby. S politickými
změnami přišla i svoboda náboženská. Kazatel
Alois Adlof to v kázání komentoval jako „tý-
den velkých věcí“, ale zároveň mluvil o úkolu
církve. Nová doba je dobou přestupového
hnutí (Římskokatolickou církev opustilo 1 388
000 členů), ale také příležitostí k vytvoření
národní církve. Několik takových pokusů
ovšem ztroskotalo. Svými novými jmény
dávaly církve (Českobratrská církev evangelic-
ká, Jednota českobratrská, Jednota Chelčic-
kého) najevo, že navazují na odkaz české refor-
mace, Jednoty bratrské. Jednota českobratrská
viděla své místo ve společnosti v nové době 
v sociální práci (sirotčinec ve Chvalech, Černo-
šicích a Mukačevě, domov pro seniory v Ham-
ru nad Nežárkou a služba diakonická). Závěr

svého výkladu věnovala Ester Pučálková
osobnosti kazatele Františka Urbánka a příbě-
hu jeho přátelství s prezidentem T. G. Masa-
rykem a jeho rodinou. Připomněla, že
Urbánek byl prezidentovým „osobním kapla-
nem“, který byl zván k rozhovorům na Hrad a
který Masarykově rodině posloužil také tím,
že sloužil na pohřbu syna Herberta, manželky
Charlotty (1923), prezidenta T. G. Masaryka
(1937) a nakonec ještě syna Jana (1948). Kaza-
tel František Urbánek byl v době mezi válka-
mi nejvýznamnější osobností Jednoty česko-
bratrské.
Závěr odpoledního programu vrcholil hro-
madným odchodem účastníků z Elady ven 
k „lípě vděčnosti“. Ta byla vysazena na pa-
mátku sborového výročí i výročí založení sa-
mostatného Československa. Zde shromáždě-
ní účastníci nedělní slavnosti spojili své hlasy 
v Modlitbě Páně, ve zpěvu české hymny a
zpěvu známé duchovní písně „Krásnou vlast
připravil pro svůj lid milý náš Spasitel na
nebi“. Takové byly bysterské oslavy význam-
ných výročí.

Bronislav Kaleta, 
kazatel Církve bratrské 

(v Bystrém 1983-1994)

150 let od založení nejstaršího sboru Církve bratrské
Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 3
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Pokračování z minulého čísla
1) s nájemníkem Pospíšilem 
2) s Církví československou. 
Pospíšil se svou starou paní obýva-
li přízemí domu a krám a ve dvoře
domek, který jim sloužil za dílnu.
Za všechny tyto místnosti platil jen
1.600,- K ročně. Protože byl Vít Pos-
píšil starý nájemník, nemohlo mu
být zvýšeno nájemné a také všech-
ny snahy o výpověď byly bezvý-
sledné. Všechny nás také mrzelo, že
krám Pospíšilův zvenčí vypadal
jako hadrárna a nad vchodem do
modlitebny nejednou vlály spodky
a jiné části prádla. Po delším jedná-
ní uvolnil Pospíšil domek ve dvoře.
Domek jsme pak upravili jako byt
pro kostelníka. Prvním naším kos-
telníkem se stala sestra Jarmila Háj-
ková, vdova po dělníku z Karlovy
Huti, která se se svou dceruškou
Boženkou nastěhovala do domku 
k 1. IV. 1935. Funkci kostelníka
dříve zastávala rodina Vincourova
z Církve československé, které jsme
platili měsíčně 30,- K. Rodina Vin-
cencova by byla ráda sama také tu
funkci přijala. 
Druhé jednání, velmi obtížné, bylo
zahájeno s Církví československou.
Příslušníků této církve je ve vlast-
ním Berouně přes 5000. Je pochopi-
telné, že tak velká náboženská obec
má mnoho funkcí a sama zabrala
větší část dopoledne v neděli, kdy
jsme i my měli míti bohoslužby.
Nájem platili 1000,- K ročně. Bylo
tedy žádáno, aby nájemné zvýšili

alespoň na 2000,- K a aby přispě-
li patřičným podílem na opravu
modlitebny. Jednání vzalo však rych-
lý obrat, když se českoslovenští roz-
hodli požádat obchodní akademii 
v Berouně o bezplatné zapůjčení
přednáškové síně pro jejich boho-
služby. Jejich žádosti bylo vyhově-
no a od dubna se přestěhovali z na-
šich místností. 
Oprava modlitebny i se všemi
řemeslnickými pracemi byla zadá-
na br. staviteli Martínkovi. Práce
byly provedeny rychle a modliteb-
na vyhlížela pak daleko přívětivěji.
K ozdobě stolu Páně věnovaly pak
krásné pokrývky především sestra
Vlasta Stehlíková a Anna Rousová.
Účast na bohoslužbách znamenitě
rostla, takže při výročním shromáž-
dění bylo přítomno 96 lidí, což je
počet, kterého nebylo po mnoho let,
jestli vůbec kdy, dosaženo. V květ-
nové schůzi staršovstva přišla na
přetřes otázka kazatelských stanic.
Bylo potřeba upravit poměr ke
kazatelské stanici v Příbrami, která
inklinovala k Rybníkám, přeorgani-
zovat práci v Karlštejně a navázat
styky s kazatelskou stanicí v Ho-
řovicích.“

PříbrAm
30. května se sešla členská schůze 
v Příbrami. Za berounskou filiálku
se jednání zúčastnil br. Rous, kurá-
tor a bratr vikář, jehož přivezl autem
pokladník Jaroslav Bobek. Cesta
autem byla podniknuta za prudké-

ho lijáku a do Příbrami jsme přijeli
téměř s hodinovým zpožděním.
Bylo ihned zahájeno jednání a usne-
seno, že kazat. stanice Příbram bude
platit Berounu 1.000,- K ročně a vi-
káři cestné na bohoslužby, t. j. za
každou cestu 15,- K. Někteří členové
- především rodina Fotkova - inkli-
novali ke sboru v Rybníkách, kdež
působil horlivý bratr diakon Černík,
který obstarával po dobu dvou let
práci v Příbrami a získal tu značné
sympatie. Po této úpravě se vyvíjela
práce v Příbrami klidně a rostla pěk-
ně účast na bohoslužbách (40-50).“

kArlštejn
„S Karlštejnem byla situace horší.
Bylo rozhodnuto práci zatím zasta-
vit, protože účast na bohoslužbách
bývala 5-8 lidí, ale ani ti nepřicháze-
li s láskou ke Slovu Božímu. Br.
Procházka byl zvolen členem star-
šovstva v Berouně, aby byl styk 
s tamějšími bratřími, ale schůzí se
zúčastnil jen několikrát a pak také
odpadl. Ze strany salvátorské, pře-
devším od pana inženýra Ursiniho,
bylo žádáno, abychom zahájili jed-
nání s kazatelskou stanicí v Hořo-
vicích o sloučení obou oblastí a
vytvoření jednoho farního sboru. 
K jednání v květnu došlo. Před tím
jsem zde vykonal kázání a s místní-
mi bratřími byl navázán potřebný
styk. Do jednání však rušivě zasa-
hovaly momenty ze života veřej-
ného. 

Pokračování příště

Prorok Eliáš říká rezignovaně: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha
zástupů, nebo opustili smlouvu tvou synové Izraelští, oltáře tvé zbořili a
proroky tvé zamordovali mečem. I zůstal jsem já sám, teď pak hledají
života mého, aby mi jej odjali“ (1 Kr 19,14).
A hle – na hoře Orebu dochází k něčemu mimořádnému. Člověk vidívá
rád cosi přímo božského v tom, co ho přemáhá a děsí. Vítr převrací a roz-
ráží skály; zuří zemětřesení a zhoubný oheň. Příroda se bouří a vzpíná. Je
možné, aby se Eliáš netřásl a nechvěl? Teprve později, až nastane klid a
vzácné ticho, uslyší prorok „hlas tichý a jemný“. Vystoupí před vchod do
jeskyně, a zde dochází k rozhodujícímu a zcela zásadnímu setkání.
Hospodin naslouchá. Má otevřené uši pro Eliášův nářek a bolestné la-
mentace. „Hospodine, horlil jsem pro tebe, ale teď jsem zůstal sám“...
Bůh nepřichází v něčem vnějším, v zemětřesení, nesráží na kolena, ani do
prachu. Přichází, aby vyslýchal prosby, jakož i neslavné životní bilance,
aby pozvedal na konci sil, aby proměňoval konec v nový začátek.
Klid může ovšem vyvolávat i propastnou, úděsnou prázdnotu. I proto se
leckdo ticha vyloženě bojí. Proto je tolik lidí, kteří mají ustavičně puště-
né rádio, televizi, či teď počítač nebo mobil u ucha. Neznáme osamoce-
nost, která nepozvedá a neposiluje, ale naopak drtí a tlačí k zemi?
Na Orebu je ticho. Nadějný, slavný začátek má smutný konec. Eliáš je
docela na dně. Nevidí dopředu. Perspektiva se mu ztrácí.
Hle, Boží prorok, a přece zároveň jenom chabý a klesající zoufalý člověk.
Kde jsou slavné Boží přísliby? Vždyť se mnou teď už vše končí, „zůstal
jsem sám“. Jak dlouho ještě vydržím utíkat a skrývat se před zlou a
pomstychtivou královnou Jezábel? Zaslíbení bylo, pravda, krásné, ale
nesu si je do hrobu. Copak nejsem zrovna na cestě ke svému pozemské-
mu konci?
Proč však běží Eliáš k hoře Orebu? Je to náhoda? Sotva. Zřejmě nemůže
jinak, než aby se nevrátil zpět k začátku a ke zdroji. Právě proto, že už je
u konce svých lidských sil. Na Orebu se přece kdysi zjevil Hospodin
svému lidu; zde mu dal směrovku ke svobodnému i nadějeplnému živo-
tu v podobě Desatera. Právě běží pouští s příboji i vlnobitím času zpět –
a tedy k začátku. A to proto, aby si hořce a trpce postěžoval. Vrací se, aby
podal zprávu o konci o ztroskotání i ztrátě naděje.
Eliáš je na hoře Orebu. Informuje Hospodina o tom, že „záležitost Izrael“
jaksi nevyšla. Kde jsou, kde zůstali tví kdysi věrní? Co zmůžu sám proti
nemalé přesile nepřátel?
Na Orebu je ticho. Neslyšíme hned o naději, o potěšení, o možnosti nové-
ho vykročení. Bůh nedává laciné útěchy. Není populista. Slyšíme jen pro-
rokův nářek a hořké bědování. Počáteční rozlet je pryč. Teď už zřejmě
zbývá jen vypít kalich hořkosti až do dna. Hospodine, všemu je konec.
Vracím ti požehnání i poslání Odevzdávám vstupenku.
Nebylo snad obdobné ticho i na Golgotě, když Boží Syn v bolesti a ve
smrtelné strázni vrátil nebeskému Otci své pověření? „Ježíš znovu vykři-
kl mocným hlasem a skonal“ (Mt 27,50).
Těžké mlčení až k neunesení přerušuje Boží hlas. Tichem proniká jasné
a docela konkrétní slovo. „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až
tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem“ (1 Kr 19,15).
Zřetelné slovo prolamuje i golgotské mlčení, němý úděl a hrůzu z toho,
co se odehrálo  před zraky mnohých. „Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není zde, byl vzkříšen“ (L 24,6).
Bůh je přítomen ve svém Slovu. V tom Slovu, které přichází zvenčí, odji-
nud. Ve Slovu, které není uloženo kdesi v našem nitru. Ve Slovu, které se
stalo tělem.
Eliášovo místo není na hoře Orebu, kdesi na vrcholu, ale hluboko pod
ním. Prorok se nemá utopit v nářku, ale ani v nějakém zvláštním a
povznášejícím prožitku. Má splnit poslání ve zcela obyčejné všednosti.
Boží Slovo láme a přemáhá naši lidskou bezvýhlednost. Ukazuje, co
máme dělat. Jistě – sami ze sebe jsme neschopni, ale Boží Slovo nás zmoc-
ňuje a vyzbrojuje. Tak, abychom se stávali i dnes použitelnými nástroji v
Boží ruce. Tak, abychom se stávali tvůrci pokoje, abychom přemosťovali
hluboké prolákliny nelásky, abychom vnášeli novou naději do skleslosti
a úsměv do zatrpklosti.
Je pro nás jistě nemalou výsadou i vyznamenáním, že nás Bůh potřebuje.
Díky tomu jsme také i upotřebitelní. Bůh nás staví znovu a znovu na
nohy a dává nám úkoly i nová pověření. Takže: Eliáši, člověče, křesťane,
nerezignuj, ale: „jdi, vrať se svou cestou“. A to k tomu, který je sám ta
Cesta, Pravda, i Život.

Jaroslav Nečas

Prorokova bilancePamátce statečných duchovních
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Legionáři bojovali v bitvách u Arrasu, Zborova, na Doss Altu.
V Terronu a u Vouzieres se bojovalo  ještě 30. října 1918. Ty-
to boje jsou připomenuty na československých poštovních
známkách.
Československo tak mělo svou vítěznou armádu ještě dříve, než
vzniklo.
Vítězné boje československých pluků s bolševiky v Povolží a
opanování Sibiře způsobily pravou senzaci v dohodových stá-
tech, jméno našeho národa zaplňovalo po několik měsíců tisk
celého světa. Vojenský význam podivuhodného úspěchu legií
spočíval v neposlední řadě v tom, že vládě Sovětů a tím i Ně-
mecku byla uzavřena cesta k sibiřským zásobám potravin a
surovin. Zmařen byl plán užití německých zajatců, internova-
ných na Sibiři, k posílení německého vojska na západní frontě. 
Právě s tím počítal šéf německého generálního štábu maršál
Luddendorf při své jarní ofenzívě roku 1918. Ta skončila
nezdarem a Dohodě se otevřela cesta k vítězství.
Pro politický program zahraničního odboje mělo opanování
Sibiře nepochybně rozhodující význam. Anglický premiér
Lloyd George telegrafoval 11. září Masarykovi: Váš národ pro-
kázal neocenitelnou službu Rusku a spojencům v jejich boji za
osvobození světa od despotizmu. My toho nikdy nezapomene-
me.  Francie pak 29. června 1918 se zavázala ve vší formě pod-
porovat snahy o zřízení československého státu, osvobozeného
z jařma Rakouska. Podobný význam mělo prohlášení Spo-
jených států z 2. července 1918. 
Během srpna a září 1918 byla Národní rada česká v Paříži
uznána za představitelku budoucí československé vlády všemi
velmocemi a československý národ za národ spojenecký.
18. října 1918 Masaryk ve Washingtonu uveřejnil deklaraci
nezávislosti.
Wilson odpověděl Rakousku nikoliv bez vlivu Masarykova, že
autonomie nemůže již stačit, protože Spojené státy již uznaly,
že jen Československá vláda v Paříži má právo rozhodovat o
české budoucnosti.
Mírová jednání mezi velmocemi počala v Paříži v lednu 1919.
Československá republika zastoupená Kramářem a Benešem se
jich účastnila jako rovnoprávný člen vítězných států.  To zna-
mená, že československá samostatnost nebyla snad založena
teprve mírovými jednáními, ale bylo jí dobyto vlastní silou
během války. 
V poslední době se objevují hlasy některých „historiků“ a sou-
časných politiků že Československo byla umělá konstrukce,
vytvořená Masarykem. To jsou vysloveně nepravdy, neřku-li

lži o naší historii. Podívejme se, kdy legie vznikly. Bylo to nece-
lé 3 měsíce potom, co vypukla 1. světová válka a prakticky ve
stejný den. Nikdo v tobě by nebyl schopen takovou akci zorga-
nizovat, neexistovaly komunikační prostředky, které by doká-
zaly na velké vzdálenosti lidi informovat a vše organizačně
zajistit. Bylo to přání lidí, Čechů a Slováků, zbavit se jha Habs-
burků a vybudovat společný samostatný stát.  Byl to jedineč-
ný fenomén v dějinách, stát, který neexistuje, již měl svou
armádu. V říjnu 1914 ji tvořilo asi tisíc mužů, na konci války
to byla již 100 000 armáda.
V případě zajetí neměli statut válečných zajatců, ale byli jako
zběhové z Rakousko-Uherska popravováni.
Prezident Masaryk prohlásil v roce 1924 „Bez Sokola by neby-
ly legie, bez legií by nebyla republika”.
Československo na pařížské konferenci vzalo na sebe poměrnou
kvótu předválečných dluhů Rakousko - uherských  a zavázalo
se zaplatit mocnostem náhradu „za osvobození“ 750 milionů
franků ve zlatě.
T. G. Masaryk jako prezident republiky informoval Národní
shromáždění slovy: Nevzali jsme od spojenců ani krejcaru a
neužili jsme ani jediné nepravdy proti našim nepřátelům.
Splatili jsme vše do haléře.
Hledal jsem odpověď na otázku, co vedlo naše krajany v cizině
nebo zajaté Čechy a Slováky, že vstupovali do legií a riskovali
v následujících bojích své životy, když mohli klidně vyčkávat
skončení války v relativním bezpečí zajateckých táborů.
Sokolové se do odboje zapojovali zcela dobrovolně, nebyli vázá-
ni žádnou přísahou.
Odpověď na tyto otázky jsem nalezl ve slovech  představitelů
Československé obce legionářské Dr. Patejdla a Josefa Svatoše.
„Družnost v bratrstvu sokolském nás přivedla ve chvíli smr-
telného nebezpečí naší národní věci pod prapory bratrstva boje,
jež nazývá národ legiemi.. ..Sokolství za války znamenalo
povinnost k boji. “ 
Účast sokolů v legiích byla vlastně projevem jejich vlastenec-
tví.  Vlastenectví se v současnosti považuje za něco, za co
bychom se měli stydět.  Máme se tedy stydět za své předky, že
bojovali za samostatné, svobodné a demokratické Českosloven-
sko?  Nikoliv, protože oni bojovali za svou vlast, za svou zemi
a nikoliv za ovládnutí zemí jiných. Měli bychom si stále uvě-
domovat jejich nepatetické a tím úctyhodnější hrdinství.
Přesto se setkáváme a zejména v nedávné minulosti jsme se
setkávali s tvrzením, že Sokol je militantní nacionalistická
organizace. Tato tvrzení zvláště zaznívala ze strany Henlei-
novy SdP a publikace podepsané Podivenem. (Pod Podivenem

Podíl Sokola na vzniku Československa
Dokončení ze str. 2

se skrývají jména dvou historiků a jednoho senátora!) Jsou tedy sokolové naciona-
listé? Jaký je rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím?
Na tuto otázku bych odpověděl doprovodným slovem ze skladby pro dorost na sletu
v roce 1926. 

V pravdě stůj, vlast miluj,
Nechtěj porobu, služ lidstvu, národu.

Žádný výboj, žádná expanze, okupace jiných zemí, prohlašování rasové nadřaze-
nosti, ale služba lidstvu a národu, ideály Masarykova humanismu a mravnosti.
Prameny sokolského vlastenectví hledejme již v obrození.  Buditelé nehlásali obrodit
národ násilím a agresí, ale především hlásali nutnost výchovy a vzdělání, abychom
se dostali na kulturní úroveň ostatních národů. Byly to také Tyršovy myšlenky  kalo-
lagathie, harmonie ducha a těla.
Sokol svou rolí, kterou sehrál v obou světových válkách, má nezastupitelný podíl jak
na vzniku Československé republiky  28. října 1918, tak i na její obnově po II. světo-
vé válce.
Sokol svou demokratickou strukturou a ideály demokracie pracoval pro republiku.
Byl a je vlastně organizací politickou, nikoliv stranickou, ale nadstranickou, která by
se měla angažovat v denním životě republiky. Ale nikdy se nestal a nestane organi-
zací, která by byla nacionalistická nebo dokonce šovinistická. 

Otakar Mach



Pokračování z minulého čísla
Optal se ho na to, co prej držíš o mši
svatej. Pacholek pravil, to já nemám
rozum z toho. Pan farář, nebožtík,
dal mu za odpověď, že on neví jsou-
li v nebi anebo v pekle. Je-li v pekle,
že mu není spomoženo, že je mu tak
moc platná, jako kdyby scíplému
koni ovsa do huby nasypal, a je-li 
v nebi, že ji nepotřebuje.“ 
Anna Riglová si tuto historku nej-
spíš vymyslela nebo alespoň nějak
dokreslila. Není ovšem vyloučeno,
že „nebožtík pater Jelínek“ skepsi
vůči zádušní mši skutečně sdílel a
nechtěl kvůli ní připravit svého
pacholka před svatbou o peníze.
Šporkové, s evangelickými kořeny,
liberálními názory a otevřenou aver-
zí vůči jezuitům, si faráře přijímané
na své panství nesporně pečlivě
vybírali. Platili za to tím, že arcibis-
kupství lyským farářům nedůvěřo-
valo. I když od nich dostalo hlášení
o nulovém počtu „kacířů“, stejně
poslalo na panství své komisaře. A ti
„kacíře“ vždycky našli. Poslední „mi-
sie“ se v Lysé konala ještě roku 1775.
Apelační soud vysvětlení Anny
Riglové neuvěřil a odsoudil ji „k jed-
noročnímu obecnému dílu v žele-
zech a poutech“. Po dobu věznění 
k ní mělo docházet duchovenstvo,
„aby ji na pravou víru přivoditi hle-
dělo“. Ke stejnému trestu byli podle
rozsudku pražského apelačního
soudu odeslaného 16. února 1748
odsouzeni rovněž Václav Peřina a
Václav Horáček, u kterých byly při
domovních prohlídkách nalezeny

zakázané knihy. U Václava Peřiny
byly zajištěny tři. I on se snažil
nerozkrýt distribuční síť kolportérů
evangelické literatury tím, že vyšet-
řovatele odkázal na mrtvé: „Já jsem je
dostal dávno, od nebožtíka Jiříka Kett-
nera zákon lutriánský a od nebožtíka
Václava Peřiny, tkalce, lutriánský Po-
kojík modlitby“. Z výslechů vyplývá,
že Václav Peřina byl dlouholetým
místním distributorem evangelic-
kých knih. Byl kvůli této činnosti
souzen už před devíti lety a musel
dělat ve farním kostele katolické
vyznání víry. Peřina při výslechu
přiznává, že má v těchto knihách
„zalíbení“. Trvá však na tom, že je
četl „skrytě a žádného neuváděl do
bludu kacířského“. Když mu vyslý-
chající připomíná, že se před lety při
vyznání katolické víry „přísežně
zavázal žádné knihy kacířské víceji
čísti, neb míti“, brání se tím, že byl k
této přísaze donucen. Připouští, že
dvěma sousedům, kteří ho uvedli
jako zdroj u sebe nalezených knih,
ony knihy prodal, ovšem jen proto,
že za ním „pořád chodili“. Martina
Philadelpha Zamrského z roku 1602.
V Koniášově „Klíči“ patřila do kate-
gorie nejnebezpečnějších knih. V Ly-
sé byla uchována po celou dobu
protireformace. Nyní ve sborovém
archivu.
Václav Horáček, zřejmě syn „nebož-

tíka starého Horáčka“, zaujme už
odpovědí na otázku „jakého jsi nábo-
ženství.“ Na rozdíl od ostatních vy-

šetřovaných neodpoví „katolické-
ho“, ale řekne „jsem křesťan, poněvadž
jsem křest přijal.“ Z povahy otázek,
které mu vyšetřovatelé kladou, se
lze domnívat, že Horáček v Lysé
fungoval jako místní kazatel. Vyšet-
řovatelé totiž nezjišťují jen původ u
něj nalezených knih, ale ptají se ho
rovněž: „Co jsi mluvil Václavu Kett-
nerovi o očistci?“ A Horáček odpoví:
„To jsem mluvil u France Peřiny, že
očistec není, než když se tělo Krista Pána
podává, že se tím hříchy očišťují.“ I on
se přitom zaštiťuje tvrzením, že to
„slyšel od správce církevního“.
Ačkoli v pokračujícím výslechu vy-
jadřuje ochotu dát se o očistci po-
učit, není mu to nic platné. Vyslý-
chající na závěr prohlašuje: „Ty sku-
tečný kacíř jsi, ještě zde v místě velmi
trestanlivě ten blud kacířský roztrušuješ
a lidi by od víry spasitelný katolický
odpadli všemožně se vynasnažuješ ná-
sledovně taky kacířské knihy lidem
odprodáváš a rozsývačem kněh též kacíř-
ského bludu jsi.“

Pokračování příště 

kacíři v nové lysé nad labem 2
V roce 1618 proti sobě stály tábor habsburský a protihabsburský -
Protestantská unie (založená 1608 a vedená falckým kurfiřtem Fridrichem
IV.) a Katolická liga (založená 1609 a vedená bavorským vévodou
Maxmiliánem I.). Katolicismus a protestantismus tu ovšem už sloužily
spíše jako ideologie než jako konfese. Spor byl  hlavně mocenskopolitický
a hospodářský. Uzná nad sebou 8 německých knížectví a 17 měst habs-
burského císaře, anebo si povládnou sami? Vzdají se  zkonfiskovaného cír-
kevního majetku? Ustoupí rekatolizačním snahám? Rozvíjející se kapita-
lismus jim dodával sílu a sebevědomí! Habsburkové ovšem vládli i ve
Španělsku, které už mělo bohaté americké državy!
1. České stavovské povstání 1618-1620 znamenalo první fázi velikého
krveprolití, loupení a ožebračování. Podnět dalo porušování Rudolfova
Majestátu z roku 1609 z katolické strany, ovšem ke vzpouře proti Vídni –
Pražské defenestraci - se původně rozhodlo jen několik radikálních šle-
chticů, ostatní stavy je následovaly váhavě. Nejednotnost, sobecké zájmy,
elitářská omezenost, nedostatek vůdců a mezinárodní izolace vyústily 
v porážku na Bílé hoře 8.11.1620. Fridrich Falcký se jako král neosvědčil a
očekávanou mezinárodní pomoc nezískal. Kapitulace, nerozhodnost a mi-
nimum prozíravosti poražených se vymstily také teatrální popravou
vůdců, drancováním země, náboženskou nesvobodou a skutečně absolu-
tistickou vládou habsburského panovníka. Velké množství šlechtických a
měšťanských rodin muselo emigrovat, mezi nimi také J. A. Komenský.
Konfiskovaný majetek získali císařovi spojenci a přívrženci, rovněž přebě-
hlík Albrecht z Valdštejna.
2. Falcká válka 1620-1626 byla stejně neúspěšná jako předchozí etapa,
Maxmilián I. zvítězil, získal kurfiřtskou hodnost a veškeré falcké území.
„Zimní král“ Fridrich se uchýlil do Haagu, kde také dožil.
3. Dánská válka 1626-1629 byla pokračováním pod vedením Kristiána IV.,
kterého podporovalo Nizozemí, Anglie a Francie. Na císařské straně vy-
nikli generálové Tilly a Valdštejn, kteří se svými vojsky zahnali Dány až 
k Baltickému moři. Čeští emigranti, kteří se bojů zúčastnili, byli zklamáni.
4. Švédská válka 1629-1635 znamenala razantní obrat na frontách: Gustav
II. Adolf ovládl Pobaltí, vylodil se v Německu, sjednotil německá knížata
a úspěšně pronikal na jih. V listopadu 1632 však padl v nerozhodné bitvě
u Luetzenu blízko Lipska. Pak už Švédové významná vítězství nezazna-
menali, i když postoupili dále na jih.  Kancléř Oxenstjerna už německá kní-
žata sjednotit nedokázal. Valdštejnovo paktování se Švédy se prozradilo a
frýdlantský vévoda byl 1634 v Chebu zavražděn.
5. Sasové vpadli 1631 do Čech, umožnili emigrantům pochovat hlavy
popravených z roku 1621, ale s velkou kořistí opět odtáhli a české spojen-
ce přes všecka ujišťování zklamali.  1635 jim potom připadla Horní a Dolní
Lužice.
6. Švédsko-francouzská válka 1635-1648 nepřinesla rozhodný obrat.  Ge-
nerálové Banér a Torstensen  pronikli s francouzsko-švédským vojskem
do Čech,  do Slezska a na Moravu, dostali se i na předměstí Prahy, ale byli
odraženi. 1645 se přiblížili dokonce k Vídni, ale pak obléhali Brno až do 
r. 1648. V posledním roce války obklíčili i Prahu, kam částečně vstoupili 
s pomocí přeběhlíka Otowalského. Pražané po boku Colloredova a Con-
tiho vojska a s jezuitskými studenty město bránili, ale zachránilo je až
vyhlášení Vestfálského míru na podzim 1648. Švédové – stejně jako jiní –
drancovali v Praze i na venkově, odvezli mnoho z Rudolfových sbírek a
zajali 150 šlechticů i arcibiskupa s kanovníky.
Čechy i Německo byly zpustošeny hospodářsky, kulturně i morálně, počet
obyvatel klesl následkem epidemií a vystěhovalectví na pouhou čtvrtinu.
Když Švédové 1650 odtáhli z Čech a z Moravy, dal Ferdinand III. postavit
v Praze Mariánský sloup a Komenský napsal „Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské“. (Hned po uzavření Vestfálského míru vyslovil hořké
politování švédskému kancléři Oxenstjernovi.)
Bilance: Švýcarsku a Nizozemsku byla potvrzena samostatnost, územní a
mocenské zisky měla Francie, Švédsko, Bavorsko a Sasko, císař nabyl ab-
solutní moci politické, právní i náboženské ve svých zemích, ale ztratil
Horní a Dolní Lužici. V německých zemích nadále platilo „čí vláda, toho
náboženství“. Obnovené zřízení zemské 1627 se řídilo stejnou zásadou.
Jezuitské misie s vojenskou  asistencí ji pilně prosazovaly. 

Bohuslav Vik

výročí třicetileté války
1618 - 1648

Očistec se stal součástí oficiálního učení Římskokatolické církve koncilním
usnesením z roku 1274. Očistným živlem hříšné duše je oheň. Církev a svatí

mohou svými přímluvami duši v očistci pomoci. 

EVANGELICKý TýDENíK - KOSTNICKé JISKRy
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2,
Ječná 19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotli-
vé číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktorka: Helena Bastlová
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne: Grafotechna plus, s. r. o. 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka 800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: ADLEX s.r.o.
Xaveriova 1888/45, 150 00 Praha 5
tel.: 251566451; 234139373; 603716570
Fax: 251566451, e-mail: adlex@adlex.cz
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

Náhrobní kámen jednoho z potomků
Anny Riglové na evangelickém hřbi-

tově v Lysé nad Labem.

Titulní list „Postilly Ewangelické“ 

Vážení pánové ředitelé ČT zpravodajství, pane Dvořáku, pane Fridrichu,
s celou rodinou jsem se 28. a 29. září zúčastnil oslavy 100. výročí založení Čes-
kobratrské církve evangelické (ČCE). Oslavy, konané v Pardubicích, běžely od
čtvrtka do neděle. Desítky diskusí, přednášek, dílen, koncertů. Témata: protes-
tanté v rámci české kultury, Češi v rámci Evropy, minority u nás... V sobotu
dopoledne slavnostní bohoslužby na jednom z pardubických náměstí. Bohoslu-
žeb se účastnilo kolem tisícovky převážně mladých lidí, stovky lidí se účastnily
paralelních programů. 
Bohoslužby přenášela ČT 2. Jinak o čtyřdenní akci ve vašem zpravodajství není
ani slůvko. Považuji to za vážné selhání vaší zpravodajské odpovědnosti. ČCE
je druhá největší církev v ČR. Patřilo k ní mnoho významných osobností čes-
kého veřejného života: od T. G. Masaryka přes Miladu Horákovou až po Jana
Palacha, Přemysla Pitra, Bedřicha Hrozného, Sváťu Karáska, Miloše Rejchrta
nebo Zdeňka Matějčka. Tato církev ztělesňuje mnoho uzlových okamžiků čes-
kých dějin, ať už jde o husitství a jeho dvojznačné dědictví, rekatolizaci a po-
zemní písmáky, Bibli kralickou, myšlenku náboženského pluralismu, dialog
křesťanství s marxismem. 
Pominout ve zpravodajství tyto oslavy znamená podporovat společenskou
amnézii. Úkolem veřejnoprávní televize by bylo tuto amnézii umenšovat. 
V tom jste ale tentokrát selhali.
S neveselým pozdravem

Petr Sláma

dopis ředitelům Čt a zpravodajství Čt


