
zASlíbení A úkol
GeneSiS 12,1-2

Kde domov můj? Na tuto otázku
odpovídají lidé různě. Třeba že
domov je místo, kam se můžu kdy-
koli vrátit, kde mám svou kniho-
vnu, kde voní nedělní oběd. Kde
měl svůj domov Abram? Přece 
v zemi, kde se narodil, vyrůstal a

zestárnul, kde měl svou rodinu a
kde se nejspíš chystal také zemřít.
Bůh s ním ale měl jiné úmysly. 
Abram neměl záruku, že kdesi na
konci jeho cesty bude lépe. Jediné,
co měl, bylo Boží zaslíbení. Ale ne,
on ho přece nevlastnil jako nějaké
potvrzení s nebeským razítkem.
Pouze ho slyšel. Abram netušil,
kam jde, ale věřil, že tam s ním
bude jeho Bůh.
Co máme dělat, chceme-li věřit ja-
ko Abram? Máme být nezakořeně-
ní, neusazení, neustále někde těka-
jící? Dnes takto mnoho lidí žije. A
jsou za to chváleni. Jsou prý flexi-
bilní. Vhodní pro neklidnou a glo-
balizovanou dobu. Domov je pro
ně všude a zároveň nikde. Nikdy
nesestupují do hloubky, protože na
to nemají čas ani chuť. Nikdy se ni-
čím nevážou, protože odmítají zá-
vazky, nároky a omezení. Nikdy
nebudují trvalý vztah, protože se
bojí bolesti a zranění. U ničeho
nevydrží, protože vše je začne po
čase nudit a musejí vyzkoušet ještě
spoustu jiných možností. 

Cesta víry není bloudění postmo-
derního kočovníka. Ale je to cesta.
Musíme jít, pohybovat se, měnit se.
Protože usadit se a zabydlet je ne-
bezpečné. Brzy si začneme zaklá-
dat na tom, co jsme zvládli a vybu-
dovali a už nemáme potřebu jít dál.
Anebo se nám zdá, že už nic změ-
nit nejde, protože jsme uvízli ve
slepé uličce. A třeba nám v ní nako-
nec začne být dobře. Můžeme se
vymlouvat, že za vše mohou druzí,
zlý osud nebo Bůh. 
Bůh nás volá: Neboj se změn, které
bolí. Čas od času jsou nutné, aby
život mohl pokračovat. Neboj se
nejistoty, protože je plná naděje, na
rozdíl od nehybné a mrtvé jistoty.
Neboj se nových úkolů, protože
díky nim můžeš dozrát. Neboj se
opustit to, co tě svazuje. A neboj se
občas opustit i to příjemné a poho-
dlné, na čem ale možná příliš lpíš.
Neboj se následovat Ježíše, který
neměl kde hlavu složit. Neboj se, já
ti v tom požehnám. 

Ondřej Kolář
farář sboru ČCE Praha 8 Kobylisy
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Hlavním motivem Pavlova listu do
Filip je radost. To jistě není vůbec
samozřejmé. Vždyť píše z vězeňské
cely. Neví, a ani nemůže vědět, zda a
kdy se ještě dostane na svobodu.
Reálně počítá i se ztrátou časného
života. Při pohledu do značně nejisté
osobní budoucnosti se přesto neutá-
pí v žalu a beznaději. Naopak –
vyznavačsky píše: „Život, to je pro
mne Kristus a smrt je pro mne zisk“
(F 1,21). Apoštol nemyslí jen na sebe.
Jeho myšlenky cílí do sboru, do spo-
lečenství víry, mezi souvěrce.

Naléhavost a údernost Pavlových
řádek je dána i tím, odkud píše. I
sbory rané církve měly své mnohé
závažné problémy. Najednou se
proto hlasitě dovolávaly apoštola.
Jeho učení a důrazy však mnozí věří-
cí všelijak překrucovali a vyvozovali
z nich i falešné závěry.
Pavel má nemalou starost o sbor.
Jeho rozkvět a budování, jeho vnitř-
ní růst, mu leží převelice na srdci. V
této souvislosti ovšem říká: Kalich
mé radosti není ještě naplněn až po
okraj.

Žijeme z Božího slitování. A to na
každý nový den. Tato skutečnost se
pak chce i má proměňovat v drobné
mince lásky, služby, vlídného slova
či úsměvu. V takový vztah, který se
neptá, na kolik procent splnil plán,
kdy je naplněno penzum. Kdo dělá
něco opravdu dobrého a obětavého,
tak o tom většinou ani neví. A roz-
hodně o tom také nemluví.
Křesťanský život ve společenství
víry vyrůstá z tiché vděčnosti. Věřící
člověk odpovídá celoživotně na Boží

pokorou ke zdravým vztahům

Dokončení na str. 2

Národní muzeum se veřejnosti otevře poprvé po sedmi letech v nedě-
li 28. října. Historická budova prochází celkovou rekonstrukcí, která
by měla být kompletně dokončena v únoru příštího roku. Zatím
budou veřejnosti zpřístupněna pouze dvě podlaží. Do konce roku
bude vstupné zdarma. Znovuotevření je naplánováno ke 100. výročí
vzniku Československa, se kterým souvisí i jedna z připravených
výstav. Vůbec poprvé budou mít návštěvníci možnost zhlédnout po-
hromadě historické dokumenty, které naprosto zásadně ovlivnily
vznik a vývoj Československa – Pittsburskou dohodu (1918), originá-
ly mnichovské dohody a také dokumenty o rozdělení Českosloven-
ska z roku 1992.
Národní muzeum v letošním roce slaví významné jubileum, které je
doprovázeno řadou výjimečných událostí. Jednou z nich je bezespo-
ru vydání pamětní stříbrné mince a příležitostné poštovní známky,
které připomínají 200. výročí založení této muzejní instituce. 
Pamětní stříbrná mince, vydaná Českou národní bankou a ražená
Českou mincovnou, má nominální hodnotu 200 korun a jejím auto-
rem je medailér Petr Horák. Na lícní straně mince jsou vyobrazeny
dvě vitríny, v nichž se nachází několik předmětů příznačných pro
Národní muzeum. Je mezi nimi zkamenělina trilobita, opuková hlava
Kelta ze Mšeckých Žehrovic, denár knížete Boleslava II., kostra plej-
tváka myšoka a dva vyhynulí živočichové – vakovlk a ještěr velescink
kapverdský. Rubová strana zachycuje Historickou budovu a Novou
budovu Národního muzea s letopočty 1818 a 2018.
Pro příležitostnou poštovní známku, která vyšla 10. října, se stala
námětem Historická budova Národního muzea, před kterou je umís-
těna socha Čechie z fontány před budovou muzea. Autorem výtvar-
ného návrhu známky je Jan Kavan, o rytinu se postaral Martin Srb.
Známka vydaná speciálně ke 200. výročí založení Národního muzea o
rozměrech 23 x 40 mm byla vydána v nákladu 750 tisíc kusů a má kata-
logové číslo 1000, je tedy 1000. známkou vydanou po rozdělení Čes-
koslovenska. Byla tisknuta plnobarevným ofsetem s liniovou kres-
bou a její nominální hodnota činí 19 korun, což odpovídá hodnotě
běžné listovní zásilky do 50 g v rámci České republiky.
Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Bylo
založeno v roce 1818 a je zaměřeno na více vědních a sbírkových
oborů, jak přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických
(archeologie, numismatika atd.) a uměleckých. Své sbírky spravuje a
vystavuje v řadě budov v Praze i jinde v České republice. Muzeum
bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenské muzeum v Čechách,
od roku 1848 nesla instituce název České muzeum, v období let
1854–1919 pak Museum Království českého, v letech 1919-1922 Zem-
ské museum a od roku 1922 do 1939 Národní museum, v letech 1940-
1945 se nazývalo Landesmuseum in Prag a roku 1945 se vrátilo k před-
válečnému názvu.

(hb)

100 let republiky a
200 let národního muzea

Na biskupské synodě, která se koná ve dnech 3. - 28. října
ve Vatikánu, vystoupila také farářka Církve českosloven-
ské husitské z Prahy Martina Viktorie Kopecká. Jednání
se účastní jako zástupkyně Světové rady církví a před-
sedkyně její komise pro mládež ECHOS. „Myslím, že
všichni delegáti mohou být se svou dosavadní prací spo-
kojeni,“ hodnotila první fázi synody, v níž se shromaž-
ďovaly připomínky a podněty k pracovnímu dokumentu
Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Ve svém proslo-
vu poukázala na schopnost mladých lidí stavět mosty
mezi generacemi, komunikovat a hojit rány minulosti.
Podle ní se takto osvědčují na řadě míst při vedení mezi-
náboženského dialogu. „Ten je hezkým zrcadlem toho, že
mladí lidé se dokážou mezi sebou bavit naprosto bez ohle-
du na to, k jaké víře a náboženství patří,“ uvedla Martina Viktorie Kopecká.„Ve svém příspěvku jsem zvýraznila, že rolí církví
je vytvářet bezpečný prostor k růstu a naplnění potenciálu všech lidí, mladých i starších a zkušenějších. Podle mě se církve nema-
jí bavit jen o lidech, ale s lidmi, a právě to papež František dělá, když mladé lidi zapojil do celého procesu synody,“ řekla dále o
papeži, s nímž se setkala už během červnových oslav 70. výročí Světové rady církví v Ženevě.
Atmosféru synody označila za „plnou respektu a bratrskou“. „Jsem v plénu jediná vysvěcená farářka, což je pro mě zvláštní pozi-
ce, ale po prvních dnech jsem se s ostatními účastníky synody spřátelila, přijímají mě jako platnou členku celého společenství.
Atmosféra je velmi hezká, mám pocit, že je to požehnané jednání a zasedání,“ uzavřela delegátka Světové rady církví na vatikán-
ské synodě.

www.krestandnes.cz

AktuAlitA: Světovou rAdu církví zAStupuje nA vAtikánSké Synodě ČeškA



čin záchrany, na světlo naděje 
v temnotách beznaděje. Přiměřenou
odpovědí na Boží zájem o nás hříš-
né je vděčnost. Ta se však nedá nijak
vynutit, ani přikázat či předepsat.
Vděčnost se zcela nutně promítá do
docela přízemní, viditelné i zakusi-
telné roviny. Nevznáší se kdesi
vysoko v oblacích. Nezůstává ani u
jemných a zbožných záchvěvů nit-
ra. Pravá vděčnost se projeví ve
vztahu, ve změně jednání v jiném,
proměněném přístupu k bližním.
Zdravé vztahy v rámci určitého spo-
lečenství víry nejsou možné bez
pokory. Apoštol píše jasně: „V po-
koře pokládejte jeden druhého za
přednějšího než sebe“ (F 2,3). Po-
kora se dnes příliš nectí. Nenosí se.
Krčí se spíše kdesi v koutku. Nic-
méně – je třeba, aby se znovu dosta-
la do pravého a plného světla. Právě
proto, že se ve rvavé konzumní spo-
lečnosti zdá, že se z ní člověk, usilu-
jící i o vnější úspěch, nikam nedosta-

ne, že nemá budoucnost.Kdo je po-
korný a tichý, bývá nejednou spo-
lečností považován za nevýrazného
a neprůbojného slabocha. Do toči-
tých vírů klání, potyček a zákulis-
ních tahů se jaksi nehodí. Nedere se
nikam do popředí ostrými lokty.
Nechce vyhrát za každou cenu.
Nedosahuje cílů všelijakými po-
chybnými prostředky. Netouží ani
po potlesku. Je jiný – nekopíruje vět-
šinu.
Jistě – pokorný člověk se upíná 
k Ježíši Kristu. K tomu, který je – jak
zpíváme v krásné písni – příklad
pokory. Kdo je pokorný, ten nepo-
hrdá druhými a rozhodně je nijak
nesnižuje. Pokora vede k ochotě při-
jímat bližního a naslouchat mu.
Otevírá nejenom uši, ale také i srdce.
Pokora je i předpokladem sbližová-
ní mezi křesťanskými církvemi a
denominacemi. K jednotě není mož-
né dospět bez „porozumění jedno-
ho pro druhého“ (Ř 12,16), bez
návratu k základům, bez trpělivého

i pracného zkoumání a bádání, na
čem a na kom vlastně stojíme, od-
kud vycházíme.
Kdo je pokorný, ten se nechlubí ani
velikostí své víry, svou zbožností,
svými rádoby mimořádnými du-
chovními prožitky, ale mluví – a ze-
jména i žije – z Kristova spásného
díla. Bude zastávat třeba po určitou
dobu i vyšší postavení v té které
církvi, aby se posléze zase stal „jen“
řadovým členem.
Dodnes vzpomínám, jak v jednom
sboru Libereckého seniorátu dělal
po dlouhá léta obětavě, pilně a svě-
domitě kostelníka bývalý senior a
znamenitý biblista. Ano, takový je
křesťanský přístup. Jaké místo kdo
zastává ve společenství víry, to není
opravdu vůbec podstatné, natož
rozhodující. Záleží na něčem docela
jiném. Na  pokoře, lásce a vděčnosti.
A ty mají být stejné u představitele
církve jako u prosté babičky či
dědečka.

Jaroslav Nečas
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z církví doma i ve světě
zA (co) Můžou MédiA
Mezioborová konference představí současnou roli a zodpovědnost médií 
v souvislostech společenských zvratů a neštěstí. Jednotliví novináři budou
svoje chápání vlastního úkolu ilustrovat na konkrétních ukázkách své práce.
Konference též připomene různorodost českých „osudových osmiček“.
Proběhne v pátek 9. listopadu na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.
Co dnes můžou a mají dělat média? Co pro novináře znamená učit se svo-
bodě anebo svobodu hájit? Co s regionálním novinářem udělá „velká kau-
za“? Jak se novinářů dotýkají vraždy? To jsou některé z otázek, na něž
budou hledat odpovědi účastníci další mezioborové konference na
Evangelické teologické fakultě UK v Praze.
Konference bude reflektovat společenskou úlohu médií v dialogu: jednotli-
ví novináři představí svoji práci a spolu s účastníky a komentátory z řad
sociologů, psychologů, duchovních budou hledat její dopad. Účast přislíbil
např. Tomáš Němeček (držitel Ceny F. Peroutky a Ceny K. H. Borovského),
investigativní žurnalistka Pavla Holcová, rozhlasový reportér Milan
Kopecký, rozhlasová publicistka Jitka Šestáková a další.
Jedná se již o 9. mezioborovou konferenci, kterou pořádá Evangelická teo-
logická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Psychosociálním inter-
venčním týmem České republiky, Diakonií Českobratrské církve evangelic-
ké, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů. V předchozích
osmi ročnících účastníci prozkoumávali jednotlivá témata psychosociální
krizové spolupráce z mezioborové perspektivy. Od tohoto ročníku začnou
konference představovat jednotlivé obory, které mezioborové a mezilidské
pole psychosociální krizové spolupráce vytvářejí.
Konference proběhne v pátek 9. listopadu 2018 od 10 do 15 hodin. Účast na
ní je bezplatná. Bližší informace a registrační formulář jsou k dispozici na
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=5307&locale=cz

Karel Šimr, e-mail: simrk@centrum.cz, karel.simr@evangnet.cz

veřejné Setkání podpořilo SituAci ČínSkých křeSťAnů v Čr
V neděli 14. října 2018 odpoledne se na Václavském náměstí v Praze usku-
tečnilo modlitební shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří 
v České republice již druhým rokem žádají o azyl z důvodu svého proná-
sledování. Na akci u sochy sv. Václava vystoupil emeritní předseda Eku-
menické rady církví a Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomoc-
ný biskup Václav Malý. Součástí setkání byla i modlitba a čtení z Písma, na
které navazovalo zapálení svíček jako projev podpory těmto věřícím v ob-
tížné životní situaci. 
Účastníci dnešního modlitebního zastavení pod sochou sv. Václava se
shodli na tom, že je třeba se modlit za celou situaci a věřit v nezávislé roz-
hodování soudů v této záležitosti. Řečníci též připomněli, že jsou známy
příběhy konkrétních žadatelů a je zjevné, že v jejich zemi jim hrozí reálné
nebezpečí.
„Je dobré si uvědomit, jakou máme výsadu, že žijeme ve svobodné zemi,
kde můžeme svobodně vyznávat svoji víru. Přáli bychom to stejné těmto
bratřím a sestrám, kteří jsou pro svoji víru pronásledování a proto v naší
zemi požádali o azyl,“ dodal ještě připomínku ke smyslu celé akce Jan Jac-
kanič z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro čínské křesťany.
Více informací na:

www.azylprocinskekrestany.cz

pokorou ke zdravým vztahům
Dokončení ze str. 1

Náš první národní svátek svobody a samostatnosti
československé oslavili evangelíci v Praze jednak 
v chrámech svých, jednak i 28. října o 3. hod. odpol.
na veřejném táboru lidu uspořádaném na Staro-
městském náměstí u Husova pomníku. Ač počasí
bylo nepříznivé, deštivé, nedali se přece mnozí
doma zdržeti. O 3. hodině ustal déšť, a tu již bylo
pořadatelům táboru zřejmo, že se tábor konati bude
a že se zdaří. Nemýlili se. Tábor navštíven byl vel-
kým množstvím lidu. 
Zahájen byl husitskou hymnou „Kdož jste Boží
bojovníci“, kterou bezvadně čtyřhlasně zapěl evan-
gelický pěvecký sbor pod řízením p. Urbance. 
Prvním řečníkem byl voj. superintendent Lic. theol.
J. Lukášek. Ve své řeči zmínil se o pádu Habsburků,
charakterisuje jejich vládu; dotkl se svobody, již po
tolikerých bojích a obětích bylo dosaženo a mluvil
o tom, čím si ji nejlépe zabezpečíme. Poukázal na
nutnost mravního a duchovního obrození, ve smys-
lu české reformace, kde vůdcem nám bude Hus a
čeští Bratří. 
Po této řeči zapěl pěvecký sbor bratrský chorál: „Ve
jméno Krista doufáme“. Následovala řeč prof. bo-
hosloví dra Ferd. Hrejsy, jenž položil důraz na vý-
chovu nových lidí a potřebu, aby v čele veškeré
práce stáli mravní charakterové, živé osobnosti, jež
čerpají svou sílu a moudrost z Kristova evangelia.
Lic. theol. F. Bednář, farář klimentský, poukázal na
to, že jeden teprve nepřítel povalen – vláda habs-
burská; druhý nepřítel náš jest Řím. Ten je dosud
silný. Proti tomu dlužno nyní bojovati a vybojovati
si plné vítězství, plnou svobodu. 
Senior Josef Souček zmínil se ve své řeči o tom, že
jest třeba úsilně pracovati, aby náš lid jako ten is-
raelský na poušti netoužil zpět do Egypta. Mnohé
dosud po roce naší svobody nás zaráží a tísní, ale ať
si jsme třeba i chudší, až i hospodářsky a obchodně
slabí, my nesmíme zpět do okovů, my musíme za-
chovati si svou svobodu, samostatnost a ku předu
jíti za svými ideály. 
Všichni řečníci odměněni byli hlučným potleskem.
Pěvecký sbor zapěl národní hymny, provolána byla
„Sláva“ republice a presidentu Masarykovi a tábor
byl ukončen. Dlužno vyznati, že se plně zdařil. By-
lo slyšeti hlasy: „Jednou se zase evangelíci pěkně
reprezentovali,“ a opět prostý muž přišel a řekl:
„Dejte nám takového vůdce a celý národ půjde za
vámi.“ –

* * *
Klimentský sbor v Praze oslavil 28. října bohosluž-

bami za hojné účasti údů i hostů. V žalmech, mod-
litbách i kázání dán výraz pokorným díkům Bohu
za veliký dar svobody. 
Kázal br. lic. Bednář a řeč jeho byli by měli slyšeti
zástupové shromáždění v té chvíli na náměstích
pražských. Vyzdvihnuv mravní závazek, daný Bo-
hem národu osvobozenému, pravil, že česká duše
jako Ahasver nebude míti klidu, dokud se nevrátí 
k základu, jejž stavěli předkové jeho, reformační.
Po kázání byli v značném počtu do sboru veřejně
přijati noví údové z církve římsko-katolické. Do-
jemný, povzbuzující akt – při němž přistupující
rukoudáním a hlasitým vyznáním slíbili, že 
s pomocí Boží půjdou ve šlépějích Ježíšových 
v důvěře v Boha, otce našeho – zakončil br. senior
Souček vřelým proslovem k novým bratřím a 
k celému sboru, jakož i modlitbou k Bohu otců
našich a požehnáním. Odcházeli jsme ze shromáž-
dění s radostným pohnutím a předtuchou, že nad-
chází doba, kdy český člověk nebude se více stydět
vstoupit do nábožného shromáždění, nýbrž bude
mu nutnou potřebou, aby i v takovýto národní svá-
tek usedl s bratřími k nohám Ježíšovým.

KČ 
* * *

K oslavám 28. října. Kdežto pražský tábor evangelí-
ků na Staroměstském náměstí v Praze trpěl přece
jen nevlídným počasím a zůstal veřejností celkem
nepovšimnut - proslovy bří seniora Součka a dra
Hrejsy zasloužily si většího posluchačstva! – zdaři-
lo se bratřím v Brně uplatniti se znamenitě.
Uspořádalť tamnější českobratrský sbor smuteční
slavnost rázu oficiálního. Průvod odebral se od
Besedy na nádvoří za domovinou YMCY. Proslovy
tam měli br. Zbořil, kurátor sboru, francouzský
generál Chabord, americký kapitán Percy, prof.
Fiala a hlavní řeč pronesl br. farář Radechovský,
jenž vzpomněl zejména brněnského legionáře-
našince JUC. Wurma. Tábor byl zakončen br. Hlu-
cháněm a deklamací studujícího Vence. 
Z této rázovité a dojemné smuteční slavnosti byl
poslán presidentu Masarykovi telegrafický hold. 

* * *
„O osvobození národa a našich dalších úkolech”
přednášel v severočeské diaspoře bratr dr. A. Frinta
(totiž v modlitebnách v Lounech a Trnovanech a 
v hostinci U české lípy v Nové Vsi-Hrdlovce, kdež
se shromáždilo četně stoupenců Československé
strany socialistické).

Kostnické jiskry č. 45/1919

z našeho života 
(oslavy prvního roku svobody)

zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. keď sa podarí niekomu nás
rozdvojiť, potom bude s nami zle. v jednote je sila. prvou zásadou nášho boja je jed-
nota a svornosť. to si, bratia, pamätajme.

Milan rastislav štefánik
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Pokračování z minulého čísla

V této době totiž měl býti vytvořen
samostatný politický okres Beroun,
který vznikl odstřižením od okresu
Hořovického. Hořovice tím zřejmě
ztrácely na své prestiži a v jednání o
sbor byla vedena snaha soustředit
práci do Hořovic a Beroun by byla
stále filiálka. To však dobře možné
nebylo a tak zůstala jednání na mrt-
vém bodě. V období prázdnin byla
kontrolována statistika, která vyka-
zovala důkladné mezery. Viděli
jsme to při rozesílání výroční zprá-
vy, že mnoho adres bylo již dávno
zrušených, někteří členové se vystě-
hovali, jiní zemřeli atd., takže se
nám polovina zásilek výročních
zpráv vrátila. Na podzim v září
jsme rozeslali upomínky k placení
saláru, který se nám scházel poma-
lu. Lidé nebyli zvyklí svému sboru
platit a jejich členské příspěvky
byly velmi malé. Protože namnoze
pouto se sborem bylo vůbec přestři-
ženo, necítili žádné povinnosti ke
sboru.“

hArMoniuM
„Již v této době zahájeno bylo jed-
nání o koupi nového harmonia,
protože naše již bylo ve špatném
stavu. K jednání byl pověřen br.
Rochelt a Rous s vikářem Klimec-
kým, kteří koncem srpna zajeli do
Prahy a v odborném závodě pro-
hlédli harmonium z kaple hraběte
Kolowrata, za něž chtěla pražská
firma 7000,- K. Tento obnos se nám
zdál příliš značný a několikrát jsme
pak písemně žádali, aby nám bylo
harmonium prodáno za 5000 K. Fir-
ma však na naše podmínky nepři-
stoupila a z jednání sešlo.“

inStAlAce
„V této době již naléhal senior
Šlechta z Benešova u Prahy, aby by-
la vykonána instalace vikáře. Da-
tum instalace stanoveno na 27. ří-
jen. K instalaci přijel br. sen. Šlechta,

prof. Hrejsa, farář Čapek, kurátor
Ursiny, továrník Slezák z Prahy
Karlína, kazatel Kubát ze Žižkova,
farář Krejčí z Rokycan, farář Miře-
jovský z Hvozdnice, farář Kučera 
z Kladna.   
Modlitebna byla naplněna do po-
sledního místečka, když senior
Šlechta uváděl v úřad prvního
duchovního pracovníka ve sboru.
Bylo vzpomínáno toho, že Beroun
je vlastně toleranční sbor, který
zvláštní nepřízní očekává na své
osamostatnění. Po instalaci, při níž
se téměř všichni hosté – bývalí to
pracovníci v Berouně, kteří tu ne-
jednou posloužili Slovem Božím –
ujali slova, sešli jsme se na společ-
ném obědě v Rudolfinu, poměrně
malé a velmi málo reprezentační
restauraci v Berouně na Závodí.
Tento oběd dobře charakterizuje
situaci, v níž byl náš sbor. Byli jsme
malí. Nikdo o nás nevěděl a netrou-
fali jsme si příliš na veřejnost.
Srovnám-li s tím různá reprezen-
tační shromáždění za 4-5 let, kdy 
k nám s respektem přicházela širo-
ká veřejnost berounská a namnoze
neevangelická, vidím nejlépe, jaký
krok kupředu nastal v práci.
Z upravené budovy jsme však ne-
měli plnou radost. V rozběhu práce
se začaly ukazovat její nedostatky.
Neměla byt pro svého pracovníka,
místnosti pro nedělní školu a pro
mládež. Bylo by sice možno přesta-
vět budovu v zahradě za dvorkem
na farní budovu, ale proti tomu se
stavěla řada bratří. Nyní se začal
ukazovat mnohaletý rozkol, který
byl mezi členy sboru. Jedni totiž si
přáli mít dům na náměstí (zakou-
pen byl v r. 1912), druzí byli proti
tomu a již tehdy doporučovali stav-
bu kostela i s farou za Plzeňkou (na
roku nynější ulice Hněvkovského).
Tyto dva směry se ani po úpravě
sborového domu na náměstí neu-
klidnily a nová hořkost nastala při
novém jednání o stavbě fary.
Ohlásil jsem, že se hodlám oženit 

v zimě tohoto roku, což se také stalo
30. XII. Oddavky jsem slavil v Bě-
lém u Police nad Metují. Oddáni
jsme byli br. farářem Miřejovským,
mým nejlepším přítelem. Sňatek
ovšem vzbudil pozornost, jak už to
bývá u farářů, u celého sboru, ale
má žena byla pak přijata všude 
s porozuměním. Byl jsem vždycky
toho názoru, aby žena faráře příliš
nezasahovala do činnosti sboru, a
také moje manželka žádnou funkci
ve sborové práci nepřijímala, ač se
všeho účastnila horlivě. Byt jsme si
našli u Kačírků na Závodí. Byl to
byt vcelku pro faráře naprosto ne-
vhodný, ale v prvním čase jiný ne-
byl k nalezení a sbor na placení
dražšího neměl. Roční nájemné 
v tomto domě bylo 2800,- K a byd-
leli jsme tu asi půldruhého roku.“

StAvbA
„Ke konci roku přece jen zvítězil
názor, že bude nejvhodnější posta-
vit nový sborový dům, v němž by
byla modlitebna i fara i potřebné
místnosti pro mládež. Mělo se pře-
devším usilovati 1) o stavební
místo, 2) o prodej domu na náměs-
tí, 3) o levný úvěr, především u Sy-
nodní rady, který by nám umožnil
stavbu uskutečniti. Se vším byly
daleko větší obtíže, než jsme se zpo-
čátku domnívali.
Beroun ve svém centru nemá neza-
stavěných ploch, které by se hodily
pro veřejnou stavbu. Přicházelo
pak v úvahu několik míst 1) u měst-
ské váhy, kteréžto místo však mělo
několik majitelů (obec, cukrovar,
soukromník Houška), 2) za Kohno-
vým statkem byla parcela 96 sáhů,
která se nám zdála malá, 3) za
Litavkou část polí rolníka Houšky,
který je nechtěl prodat, 4) parcela 
u řeky disponenta Houšky, která
však byla vzdálená frekvenci, 5) par-
cela správce nemocnice Eisenham-
mera, která je u cesty k nádraží.

Pokračování příště

Onehdá jsem značně namíchl jednoho velmi vysokého církevního před-
stavitele tím, že jsem si v diskusi nad úpadkem církve veřejně povzdechl:
„Kdybychom se jednou ráno probudili a přestala existovat ústřední rada
církve, byli bychom dál.“ Konstatování vycházelo z logiky, že my dole 
v náboženských obcích vlastně ty nahoře na ústředí nepotřebujeme. Tedy
minimálně ne v takovém rozsahu. S trochou nadsázky si troufám tvrdit,
že vedení malé nekatolické církve by mohlo sídlit v nějakém lepším kos-
tele ve složení biskup, pomocný kněz a sestra asistentka. Nicméně uzná-
vám, že jsem se asi mýlil. Vysvětlím proč.
Jistě, kdekdo namítne, že je to přesně naopak. Církev je tam, kde je bis-
kup. Takže ústředím to všechno začíná. Kdyby tělo církve nemělo hlavu,
rázem by zahynulo. Věřící by se měli za své představitele modlit a vážit
si jich. Navíc demokratická struktura některých církví si je umožňuje i
vybrat. Hlas lidu hlas boží. Nepokora je hřích!
Skutečnost je podle mého mínění možná někde uprostřed. Na jednu stra-
nu si stále myslím, že ústředí nepotřebujeme, protože naší hlavou není
nějaký prelát, ale sám Ježíš. On má přece tu moc nás vést. Ostatně Duch
Kristův může způsobit zázrak jednoty, abychom se dokázali podílet na
společných misijních, sociálních a jiných projektech. Duch svatý je přece
i naším učitelem, když se přeme o věrouku, stejně jako rádcem, stojí-
me-li před důležitým rozhodnutím. Možná by tedy stačilo administrativ-
ní aparát nahradit tím, že se budeme více modlit a hledat Hospodinovu
vůli.
Jenomže, realita je někdy bohužel taková, že jsme více organizací lidskou
než boží. Tu se objeví nějaký svár, tu prohřešek, tu prostě jen Duch svatý
někam odvál a ne a ne se vrátit. A když se nám něco nedaří, neumíme to
či nám chybějí finance, tak se někdy rádi obracíme na ústředí s žádostí o
podporu. A čím více takových proseb nahoru směřuje, tím více je ústředí
zapotřebí.
Dalším faktorem pro existenci ústředí je potřeba farářů. Většinou to chodí
tak, že doma není nikdo prorokem. Teoreticky je možné, aby si nábožen-
ská obec vychovala svého budoucího duchovního, ale v praxi novopeče-
ní faráři chodí většinou sloužit jinam. 
Izolované nezávislé obce málokdy přetrvají déle než tři generace, určitá
duchovní sounáležitost s ostatními je zapotřebí.
Za optimální bych považoval ústředí s maximem dobrovolníků. Vždyť 
by byla škoda, aby někdo velmi zkušený v nějaké oblasti, třeba hudební,
umělecké, sociální, misijní, nemohl svůj dar uplatnit na celocírkevní
úrovni, byť bez nároku na plat. Tuším, že se najdou i služebníci, které se
vyplatí najmout jako zaměstnance, vždyť dělník je hoden své mzdy. 
A jestliže na ústředí sedí ti, co možná nenesou ovoce? To už by bylo na
jinou diskusi.
Přeji vše dobré.

Ivo Kraus

církevní ústředípamátce statečných duchovních
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Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmít-
nutých s omezeným ručením k výrobě politických báchorek
a lupičských historek.

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

tomáš Garrigue Masaryk

Ač nerad, musím na začátek zopakovat, že jsem už
počátkem devadesátých let vyzýval všechny církve,
aby o restituce neusilovaly, a že Církev Křesťanská
společenství, jejímž jsem členem a v jistém smyslu
slova zakladatelem, nikdy o finanční podporu od
státu neusilovala, a to z principu. Musím to uvést,
aby bylo naprosto jasné, že si nepřihřívám nějakou
vlastní polívčičku. 
Kromě toho jsem přesvědčen, že síla kterékoli církve
či náboženské společnosti je dána v první řadě tím,
kolik podpory, v tomto případě podpory finanční, se
jí dostává od jejích členů. Tato síla tedy není dána
tím, co daná církev zdědila po předcích, ani tím, kolik
má lesů a polností, ani tím, jak dobře či špatně pod-
niká. Ostatně soudím, že je mnohem lepší, když cír-
kev nepodniká vůbec, ale když podnikají její jednot-
liví členové, kteří ji pak ze svého zisku podporují.
Jinak řečeno, když je hospodaření církve zcela oddě-
leno od hospodaření různých firem.
Vnitřní síla té či oné církve tedy nebude určena vý-
sledkem sporů o restituce, či – nyní – sporů o jejich
dodatečné zdanění. Výsledek sporů o restituce ale
silně ovlivní právní prostředí v naší republice. Snaha
o zdanění církevních restitucí je totiž flagrantním
porušením již uzavřených smluv, což je těžká rána
právnímu státu. 
I ti, kdo usilují o toto dodatečné zdanění, jsou si vědo-
mi toho, že jde o protiústavní krok, a že Ústavní soud
tento krok nejspíše odmítne. Jinými slovy, i navrho-
vatelé tohoto kroku jsou si vědomi jeho protipráv-
nosti. 
To, že na proticírkevní vlně surfují komunisté, je více

méně samozřejmost. Nemají dostatek studu, aby si
uvědomili, že právě oni by měli mlčet, protože jejich
předkové – a u těch starších i oni sami – zničili živo-
ty mnoha křesťanů a silně uškodili této zemi, když
řadu schopných lidí nepustili na studia, případně do-
nutili k emigraci. Komunisté nemají sebemenší mo-
rální právo se k restitucím vyjadřovat, ale všichni
víme, o koho jde, takže nás jejich jednání a postoje
nemohou překvapit.
Proticírkevních nálad se snaží využít i ANO, SPD,
velká část ČSSD i prezident Miloš Zeman. Pokud jim
jejich snahy vyjdou, neublíží tolik církvi, jako spíše
této zemi. Církev tu existuje dva tisíce let a vždy se jí
dařilo spíše v situaci pronásledování než v situaci
státní podpory. Ti, kdo podporují snahu o zdanění
církevních restitucí, především vydávají určité svě-
dectví o svém pojetí práva a o dodržování smluv.
Nastavují sami sobě zrcadlo. Když nyní ublíží církvi,
leckdo jim zatleská. Jenže právní stát buď je, nebo
není. A není-li, může být příště postižena jiná menši-
na, než jsou dnešní církve.
Soudím, že ti křesťané, kteří volili SPD, ANO nebo
Miloše Zemana, by se měli probudit. Demontáž práv-
ního státu nakonec ublíží všem. Dnes je nad slunce
jasnější, kdo je s touto demontáží srozuměn. A počí-
tejme s tím, že množina těch, kdo jsou pro zdanění
církevních restitucí, bude patrně více méně shodná 
s množinou těch, komu nebude vadit, když čínské
žadatele o azyl pošleme zpět do země, kde je čeká
šikana, věznění a v některých případech patrně 
i smrt. 

Dan Drápal

církevní restituce jako zrcadlo



Dokončení z minulého čísla
Čtyři další byli odsouzeni „k posta-
vení za rekruty“. Jiří Franc proto, že
si „od nebožtíka Peřinky koupil Postilu
– dva díly“ a „od jednoho žitaváka –
modlitby za 45 krejcarů“. Že to byly
knihy „lutriánské“ podle své výpo-
vědi nevěděl. Na otázku: „Co jsi mlu-
vil o očistci, o panně Marii a o svatých“,
odpovídá „nic“. O sedmi svátostech
řekl, „že jsou od Krista Pána nařízený.“
Kašparovi Hermonovi vzali „Zákon
Páně, Žalmy a Modlitbičky Per-
ličky“. Zákon koupil od nebožtíka
Peřiny, Žalmy dostal od své švagro-
vé Kateřiny a Modlitbičky koupil za
10 krejcarů „od člověka, kterého ne-
znal“. Doznal, že panu paterovi Vác-
lavovi, augustiniánovi, který mu
knihy konfiskoval, pravil, že to
„nebyly žádné knihy kacířské“ a že mu
to, co v nich četl „z hlavy ani ze srdce
nevezmou“. Václav Kettner, jemuž
„byly vzaty dvě knihy od velebného
pana faráře v noci při vizitaci“ při-
znal, že je koupil od Václava Peřiny.
Na otázku, co ho „k tomu vzbudilo a
pohnulo, že takovou lutriánskou knihu
sobě koupil nebo opatřil“, odpověděl,
„já jsem je měl za dobrý“. Vyšetřovatel
pak uvedl, že je „Horáček v víře kacíř-
ské vyučoval a oni u France Peřiny svou
obyčejnou schůzku mívati museli“.
Horáčkovo vyučování Kettner ne-
vyvracel, pravidelnost takových
schůzek však popřel. Čtveřici uzaví-
rá Jan Práchenský.Ten byl obviněn 
z toho, že Janu Hermonovi prodal
„kancionál autora Kašpara Motěšic-
kého“. Práchenský namítá, že mu ho
neprodal, ale „na místě činže nedopla-
cený zanechal za 24 krejcarů“. 

Zbývajících šest bylo odsouzeno 
k „ostrému napomenutí, aby budoucně
pod sice následujícím těžkém trestu ode
všeho kacířského bludu a čtení takových
knih se varovati hleděli“. Rozsudek jim
rovněž uložil učinit „vyznání katolic-
ké víry“. Míra provinění těchto šesti
je velice rozdílná. U Jana Hermona
byly nalezeny „Žalmy a modlitby, dvě
knihy a jeden kus starý sumarie“. Další,
Jan Bendl, „bývalý skoták ve dvoře
šibickém“, prodal Janu Práchen-
skému kancionál a Kašparovi Her-
monovi starou sumarii. Kateřina
Hermonová, sice dala „žalmy lut-
riánské“ po svém zemřelém prvním
manželovi svému švagrovi Kašpa-
rovi Hermonovi, od této literatury se
však rozhodně distancovala. Řekla,
že kdyby věděla, že jde o knihu
zapovězenou, tak by ji „do hnoje
vhodila“. Jména Václava Voleka ani
dalšího Jana Hermona v zápisech 

z výslechů nikde nefigurují. Napros-
to nepochopitelné ovšem je, že si
„ostré napomenutí“ vysloužil i horli-
vý Ferdinand Janula, jehož přičině-
ním vyšetřování začalo. Za jeho
úvodní konfrontaci s Annou Riglo-
vou před Koniášem ho přitom míst-
ní farář pochválil a řekl mu: „Vy jste,
Ferdinand, osvobozený, jděte domů.“

Pukrmistr s radou města začali roz-
sudek apelačního soudu okamžitě
naplňovat. Už dva dny po vynesení
rozsudku pražské apelaci hlásí, že
všichni přestupníci učinili „vyznání
víry katolické samospasitelné v zdejším
kostele farním pod titulem sv. Jana Křti-
tele“. Tři odsouzení již začali praco-
vat „na jednoročním obecním díle“,
šesti byla udělena „důtklivá napome-
nutí“ a čtyři „dali poslušně odvést za
rekruty pod Havl. Regmt.“. Zde ovšem
nastal problém s Kašparem Her-
monem, který „pro nedostatečnost oka,
a na něm zbaveného zraku jsouce, k cís.
a král. Vojenským službám způsobný
není“. Představitelé města tedy oče-
kávají „milostivého otcovského poruče-
ní,“ jak si mají v jeho případě dále
počínat. Apelační soud nato mění 

8. března Kašparu Hermonovi ces-
tou milosti původní trest na „ostré
napomenutí“. 26. března pak přichá-
zejí do Lysé další tři milosti, jimiž se
mění trest odvedení do armády i
třem ostatním v „půlletní obecné dílo v
železech a poutech“. Pak mají být „po
ostrém napomenutí, aby budoucně tako-
vých podezřelých knih i všeho kacířského

bludu pod následující těžkou pokutou se
varovati hleděli“, propuštěni. 
Tímto záznamem „Protokoly o vý-
sleších kacířů v Nové Lysé nad
Labem“ končí. Dodat lze snad jen to,
že po 35 letech se mezi tolerančními
přihláškami objevuje pět příjmení 
z okruhu tehdy odsouzených. Dnes
z nich zbývá ve sborové kartotéce
jediné.
Protokoly a s nimi spojená kores-
pondence jsou uloženy v archivu
sboru Českobratrské církve evange-
lické v Lysé nad Labem. V digitali-
zované podobě zpracované Miro-
slavem Soukupem do nich můžete
nahlížet na: lysa.evangnet.cz, v sekci
historie. 

Emanuel Vejnar

kacíři v nové lysé nad labem 3
František Urbánek se při gymnazij-
ním studiu v Praze seznámil s Aloi-
sem Adlofem (1861-1927) a založili
Kroužek věřících mládenců. V letech
1886-90 studoval teologii ve Vídni,
Lipsku, Berlíně a Halle n. S. Ve Vídni
utrpěl úraz, octl se v nemocnici a
prožil obrácení. V roce 1892 se stal
reformovaným vikářem v Praze u
Klimenta, kde pracoval s učňovskou
a studentskou mládeží a působil rov-
něž na Kladensku. V té době se se-
známil s rodinou prof. T. G. Masa-
ryka (1850-1937), a jejich přátelství
přetrvalo i 1. a 2. světovou válku. 
V roce 1894 nastoupil jako vikář u
Jana Karafiáta na Hrubé (Velké)
Lhotě na Valašsku, kde se v roce
1895 stal farářem. Problémy s církevní kázní měly za následek, že byl 
v roce 1898 zbaven úřadu. V roce 1897 se oženil s Emilií Jehličkovou – a
měli pět dětí. V Praze později pracoval v redakci Masarykovy Nové doby
V roce 1900 vstoupil do Svobodné církve reformované a stal se jejím 
2. kazatelem vedle Aloise Adlofa. V roce 1902 se ujal nového sboru v Praze
na Žižkově a založil v roce 1908 sirotčinec v Chvalech a v roce 1920 ve
Svaljavě na Podkarpatské Rusi. Od roku 1903 pracoval ve vedení církve.
V letech 1915-17 musel sloužit v armádě, ale pak se vrátil do sborové
práce. Pořádal „lidové univerzity“ a v roce 1921 založil Biblickou školu.
Dal rovněž podnět k založení Biblického ústavu v Kutné Hoře. V roce 1937
odešel do důchodu, ale kazatelsky vypomáhal téměř ve všech sborech
církve, která od roku 1919 nesla jméno Jednota českobratrská.
Kázání stavěl na první místo v církvi, byl důsledný, osvědčil se jako orga-
nizátor a duchovní pastýř s velkým rozhledem, pracoval misijně a zdů-
razňoval zodpovědnost za svět. To ho sblížilo s prof. J. L. Hromádkou a
Husovou bohosloveckou fakultou.
Z jeho četných literárních prací jmenujme: Kniha knih (1913), Čeho jsme
dosáhli a co se od nás čeká (1918), Věda a víra, TGM. Umřev, ještě mluví (1937),
Hus a husitismus a Z dějin staré Jednoty bratrské (1924).

Ti, kteří vyznávají své vykoupení v Kristu a řídí se jedině Písmem, 
také dle něho konají kázeň. 

Je to věc výsostného práva Kristova a hranic vytčených Bohem.
Bohuslav Vik

kazatel, redaktor a spisovatel
FrAntišek urbánek

Evangelický grunt v Lysé nad Labem. Po vydání tolerančního patentu s vyře-
závanými kalichy ve štítu střechy. 
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Bubeník dragounů Rakouské armády
z doby kolem roku 1740

Stará radnice v Lysé nad Labem. Zde byli vyšetřovaní vyslýcháni a v jejích
sklepech zřejmě i arestováni.

Vstup do farního kostela Jana
Křtitele v Lysé nad Labem, v němž
odsouzení evangelíci činili vyznání

katolické víry)

(13. 7. 1866 drAhelice u nyMburkA - 26. 10. 1948 prAhA)

není naším úkolem vyšetřovat, co je náboženství a jak 
v člověku vzniká; stačí nám, víme-li, že je a dodává člově-
ku, jako neviditelná vůně květině, jeho vlastné hodnoty:
odstraň vůni, a květina bude tvé oko těšit, ale nebude se ti
již zdát tak něžnou; odejmi člověku cit náboženský a učiníš
z něho bytost, již budeš moci ctít a snad se jí i obdivovat,
ale z celého srdce s ní už nebudeš moci být spojen.

tomáš Garrigue Masaryk


