
Já JSEM HoSPoDin, TVůJ bůH
ExoDuS 20,2

První přikázání Desatera začíná
vyhlášením jedinečné Boží moci a
suverenity. Hospodin, Bůh Izraele,
se představuje svému lidu jako ten
První a Poslední, jako svrchovaný

Pán nade vším. Bůh vznešený a
rozhodný ve všem, co koná. Tento
Bůh se přiznává k člověku, dává
mu najevo svou existenci a moc. 
Nebyl to Izrael, kdo si vyvolil Hos-
podina, byl to Hospodin, kdo si
vyvolil tento národ za svůj lid. Aby
mu v prvním přikázání dal najevo,
jak moc touží po osobním vztahu 
s člověkem. A sám jde tomuto vzta-
hu naproti. 
Dává se člověku poznat jako Ten,
kdo otevírá cestu ke svobodě. „Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě
vyvedl z egyptské země, z domu
otroctví“. Pro Izrael bylo vyvedení
z egyptské země činem, dokumen-
tujícím Boží moc a lásku. Skutkem
zásadní povahy, o který Izrael opí-
ral svůj vztah k Bohu. Činem, ke
kterému se znovu a znovu vracel 
v dobách dobrých i zlých, aby si
skrze něj připomínal rozměry Boží
lásky. Lásky nezasloužené a lásky

vysvobozující. Velikost této lásky
lze vidět při pohledu na Boží dílo
záchrany naplněné v Ježíši Kristu.
Stojí za to si vždy znovu připome-
nout základy naší křesťanské víry.
Skutečnost, že naše víra se neopírá
o nás, ale o velikého a milujícího
Boha. 
Vydat se na cestu k Bohu znamená
vyjít z otroctví dnešního Egypta,
zla v jeho různých podobách a veli-
ké moci na cestu ke svobodě. Jako
křesťané máme tu výsadu být pro
tento svět ukazateli, pomáhající
člověku v chaosu dnešní doby na-
lézt tuto cestu. Boží láska má dnes
stejně jako měla kdysi svou kon-
krétní podobu. Výzva k tomu, ji
lidem přiblížit, k nám v úvodu De-
satera zní. Nebojme se ji slyšet a
přijmout.

Martin Legát
kazatel sboru Církve bratrské 
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Poselství k 24. neděli po sv. Trojici

ŘíMANůM 12,9–21
Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke
zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem
bratrskou láskou, projevujte si navzájem
uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve
službě Pánu horliví, v naději radostní, 
v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
přispívejte svatým v nouzi, věnujte se
pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás
pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte.
Radujte se s radujícími, plačte s plačící-
mi. Berte na sebe navzájem ohled, ne-
buďte domýšliví, ale mějte sounáležitost
s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní
moudrost. Nikomu neodplácejte zlo
zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro.
Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi
pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale
dejte místo hněvu – je přece psáno: „Má
je pomsta, já zjednám odplatu, praví
Hospodin.“ Právě naopak: „Hladoví-li
tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní,
dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu
na hlavu žhavé uhlí.“ Nenech se přemá-
hat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Pavlův text zní naléhavě a vybízí
jeho posluchače i nás k tomu, o co

bychom se měli snažit. Jde o text,
který když si člověk přečte, tak ví, co
se po něm chce. Objevuje se tu také
určitá zvěst mezi řádky. Dalo by se
to vyjádřit zhruba takto: člověče,
dávej si pozor sám na sebe, nespolé-
hej na vlastní chytrost, nesmýšlej
příliš vysoko. Ale znamená to také,
přemýšlej o tom, jak to máš s dru-
hými a počítej i s tím, že i tebe může
potkat zlé jednání od druhých,
proto si na to dávej pozor. Tohle je
povahou našeho textu. Tohle před-
pokládá, ale přímo to takto neříká.
Hlavní ideou Pavlova textu je ale
především láska.
Je to láska ve smyslu chtít dobro pro
toho druhého. V žádném případě to
neznamená chtít nebo mít toho dru-
hého. I když pokud se do někoho
zamilujeme, tak takový postoj je legi-
timní, ale to je něco jiného. Zde jde o
postoj – chci to dobré pro druhého,
jeho prospěch, úspěch radost. Štěstí
druhého je štěstí moje. Mluví se tu o
bratrské lásce, protože to symbolizu-
je, že bratři jsou si mezi sebou rovni,

stojí na stejné rovině. Apoštol též
vybízí k odvaze, pusť se do realizace
lásky, co to jde, bez zábran, bez velké
opatrnosti. Tak se má projevovat
naše horlivost. Nebuďme lhostejní,
druhý mi přece nemůže být nikdy
lhostejný, nemohu říci tomu druhé-
mu, to je tvůj problém. Je to vždycky
i problém můj. A čeho jsme dnes
svědky? Co slyšíme z úst mnohých
křesťanů a dokonce duchovních?
Sám nyní prožívám velká dilemata 
a začínám se v duchu evangelijní
zprávy horlivě ohrazovat, tak to
tedy ne. Ve jménu křesťanské víry,
kterou žijeme v naší církvi, v katolic-
ké církvi i u církví ostatních, nelze
přece nikoho nenávidět, ponižovat,
dehumanizovat a mít za méněcen-
ného. Napadá mě otázka. Jak by
mohl Bůh láska a milosrdenství stát
o lásku člověka, který druhé nenávi-
dí a který se sám brání lásce, dote-
kům a  objetím? Setkal jsem se s tím
už tolikrát u křesťanů mužů a bohu-
žel i u žen. Pocítil jsem tvrdost srdcí,

Chtít dobro pro toho druhého... 

Dokončení na str. 2

Do Evangelického střediska u Chotěboře se 1. září 2018 odpoledne sjelo
60 seniorů, nejstarší 90letá sestra, nejvzdálenější ujeli ze svého domova
téměř 300 km. Týdenní pobyt v krásném prostředí na louce obklopené
lesem, pečlivě připravil tým bratrů a sester pod vedením sestry Hany
Capouškové ze sboru v Pardubicích. Jen několik nás přijelo do Cho-
těboře poprvé, ostatní bratři a sestry opakovaně. A tento fakt byl pro nás
nováčky vynikající hodnocení předznamenávající pěkný týden. 
Po snídani a po večeři jsme se vždy ztišili při pobožnostech připra-
vených bratrem farářem Jiřím Doležalem. „Takhle jsem ještě vykládat
Bibli neslyšela“, hodnotila jedna účastnice srozumitelné tlumočení bib-
lického textu. Nebyla členkou žádného sboru ČCE a do Chotěboře při-
jela se svými přáteli, kteří jí o svých zkušenostech z minulých pobytů
vyprávěli. Cítila se mezi námi velmi dobře a nebyla jediným mimosbo-
rovým účastníkem.
Z dalšího pestrého programu perfektně připraveného bratrem Josefem
Bodečkem si každý vybral podle chuti, např.: 
* Koncert a přednáška v evangelickém kostele v Krucemburku. Konal se
na počest 100. výročí ČCE a Československé republiky. Zpíval pěvecký
sbor ČCE z Trnávky. Historie roku 1918 bylo téma přednášky faráře
Miloše Hübnera.
* Zajímavá přednáška „Sociální aspekty některých biblických textů“
Miroslava Erdingera, faráře v Mělníku. Jeho bohaté zkušenosti z práce
ředitele Domova pro seniory i terapeutické práce na psychiatrii svědči-
ly o tom, že křesťanský přístup ke každému člověku - našemu bližnímu
- má vždy smysl.
* Celodenní autobusový zájezd do Horní Krupé, Světlé nad Sázavou a
malé vesnice Pohleď. V Horní Krupé jsme navštívili budovu staré evan-
gelické školy - vzácné památky evangelického školství. Škola je obklo-
pena přírodní zahradou, kam po celý rok přijíždějí žáci i dospělí, aby
poznávali tajemství přírody, učili se ji chránit a poznali udržitelný způ-
sob života. Zahrada patří k pracovištím nevládní vzdělávací instituce
Chaloupky působící v kraji Vysočina. Průvodcem nám byl bratr farář
David Šorm, který projektu věnoval mnoho práce a poutavě nám ho
představil. Je krásným příkladem otevření evangelického sboru veřej-
nosti.
* Návštěva zámku ve Světlé nad Sázavou a Michalova statku v nedale-
ké vesnici Pohleď. Statek je skanzen. Muzeum ukazuje život selské ro-
diny v období od konce třicetileté války do zrušení roboty r. 1848.
* Památník F. L. Riegra a F. Palackého na zámku Maleč byl otevřen toho-
to roku. Zámek byl letním sídlem jejich rodin. Díky velkému úsilí žijí-
cích potomků F. L. Riegra vznikla expozice, představující široký záběr
politické a historické práce obou mužů i jejich rodinný život.
* Protažení při zdravotních cvičeních, výtvarná dílna, večerní film nebo
beseda s pracovníkem z chráněné krajinné oblasti Železných hor a Na-
savrk také měly u rekreantů úspěch. 
Ve skupinkách jsme strávili mnoho pěkných chvil při rozhovorech, dis-
kusích a na procházkách v okolním lese. Vedení tohoto seniorského
tábora i jeho účastníci vytvářejí přátelské společenství s laskavým pří-
stupem ke každému. Přeji si, aby ve sborech a dalších setkáních pořá-
daných ČCE vždy všichni příchozí prožívali hezké chvíle, aby cítili, že
stále u nás platí „ Radujme se vždy společně...“ To je v dnešním indivi-
dualizovaném světě vzácné.

Zdeňka Strouhalová, Zlín

ČESkobraTrSká CírkEV EVangEliCká
na seniory nezapomíná

Vážení čtenáři,
v tomto roce se vydávání našeho časopisu už dvakrát ocitlo v bezprostředním ohrožení. Poprvé
to bylo v létě, kdy ze dne na den zkrachovala firma, která náš časopis distribuovala. Díky pomo-
ci tiskárny jsme naštěstí velice rychle našli firmu novou, takže si toho předplatitelé nejspíš ani
nevšimli.
Horší však bylo, že Evangelická církev metodistická, v jejíchž prostorách jsme víc než padesát let
sídlili, nám vypověděla nájemní smlouvu a bylo třeba se urychleně někam přestěhovat. Tady
naštěstí pomohla Církev bratrská a pronajala nám malou kancelář v Soukenické ulici. Vzhledem
k technickým podmínkám jsme však po letech museli změnit telefon. 

Teď nás tedy najdete na adrese a telefonu:
Soukenická 15, 110 00 Praha 1, tel.: +420 770 624 052

Moc by nám pomohlo, pokud byste pomohli naši situaci řešit i finančním příspěvkem na účet:
228961190/0300

Velice uvítáme i vaše příspěvky ze života vašich sborů, které mohou inspirovat ostatní.
Vaše redakce



zakusil jsem rezignovanost na mezi-
lidské vztahy, na milenecké, part-
nerské a manželské vztahy. Svět je
takovým lidem, bez ohledu na jejich
pozici a postavení v církvi, slzavým
údolím, kterým chvátají bez lidí a
lásky, údajně snad do Božího krá-
lovství. To, že Boží království je
uprostřed nás, nevidí a neradují se.
Pláčou nade vším, jen zřídka však
sami nad sebou. Když  přece miluju,
jsem milován, když ctím, jsem ctěn,
o lásku pečuju, lásku si hýčkám a
jejím prismatem měřím všechno, 
s čím se setkávám. Nejen křesťan-
ství, ale i jiné kultury mají za svůj
základní princip – pohostinství. Na
tom stojí lidské společenství a vzta-
hy. Poskytování pohostinství je
jeden ze základních rysů křesťanské
víry. Jde o rys otevřenosti jednoho
vůči druhému. My jsme si všichni,
už od jádra stvoření, navzájem pří-
buzní, což ukazuje židovsko křes-
ťanské tradice. Každý člověk je pro-
to náš blízký. Každý příchozí, který
potřebuje pohostinství, je člověk 
v nouzi. Tohle zdůraznil i apoštol
Pavel. Být tu pro každého, kdo je 
v nouzi. Pro mě, jako člověka, který
určitou etapu svého života prošel
katolickou církví a stále jsem s řa-
dou katolíků v kontaktu, je nejasnou
věcí, aby se někteří katoličtí lidé plní
apokalyptických představ o zhoubě
světa, genderu, homosexuálů, mus-
limů a jiných věřících a nenávidějící

ostatní, vraceli domů, aby milovali a
byli milováni. Jsou známy případy
sebevražd mladých mužů, kteří se
děsili vyjít se svojí homosexuální
orientací, protože neměli kam přijít,
ztratili, právě jako ti potřební, kvůli
tvrdosti srdcí, místo u stolu. Křesťan
by si měl vždycky všímat potřeb-
ných a být na straně toho, kdo je 
v nouzi. Něco o tom už věděl Blai-
se Pascal, když napsal, že někteří
lidé natolik milují Boha, aby nemu-
seli milovat člověka, svou ženu,
svého muže, své dítě, své rodiče, své
přátele. 
Radujte se s radujícími a plačte s pla-
čícími nám říká Pavel. Je to moudrá
výzva k empatii. Křesťan má brát
vážně druhé, i jejich pocity, jejich
nálady, naslouchat mu a třeba i tím,
jak se tváří. Mějme porozumění
jeden pro druhého. Osudy katolic-
kých farářů, kteří jsou sami a vracejí
se do holých zdí, aby i tam byli
sami, jsou mnohdy dramatické až
tragické, dávají člověku odvahu tvr-
dit, dejte se milovat člověkem, ne-
bojte se vztahů, doteků a těla. Vždyť
přece v té samé víře a v tom samém
povolání slouží bohu každý křesťan,
každá máma, která se stará o své
dítě. Každý táta, který pro ně tvoří
domov, každá babička, která se
modlí s církví, každá řeholní nebo
sborová sestra, která slouží jako sa-
maritánka. Milujte a dejte se milovat
a máte naději, že přestanete nenávi-
dět a vidět za každým rohem zlo

zhoubu a nebezpečí. Zbavte se kleri-
kalismu a duchovní superiority.
Naše služba pramení z darů a neči-
ní žádného z nás nadřazeného dru-
hým. Evangelium nám říká, nepřá-
tele nemáme nenávidět, ale milovat
a prokazovat jim dobro. Přemáhat
zlo dobrem znamená nebýt nepříte-
lem. Nenechat se přemoci zlem, pře-
mýšlet o tom, aby náš názor anebo
postoj nebyl nepřátelský. Na místě
je samozřejmě modlitba, zvláště,
když se nedokáži se vším zrovna
nejlépe vyrovnat. Dáváme tím naje-
vo, že nechceme hrát hru se zlem
jeho prostředky. Prokazujme lásku
ve smyslu – záleží mi na vás, chci
pro vás dobro. My nejsme a nebu-
deme soudci. Nechme místo pro
Boží soud. Ano, život má i své smut-
né, bolavé, tragické stránky a je
možné, že leckdo tyto nárazy ne-
ustojí, přesto jde-li to, hledejte ra-
dost, jděte vstříc lásce a světlu.
Nedejte si nic nabulíkovat. Hledejte
co nejvíce o tom, o čem nevíte nic,
anebo jen málo. Najdete sami sebe a
přestanete dělit lidi na my a oni, pře-
stanete strašit ostatní a přestanete
lhát. Je-li možno, pokud to záleží na
vás, říká Pavel, žijte se všemi v po-
koji. Nedej se přemoci zlem, ale pře-
máhej zlo dobrem. Láska vám bude
ukazatelem směru, láska, kterou
nám připomenul člověk a Bůh, Ježíš
z Nazareta.

Dušan Ehmig a 
Zdeněk Eminger
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z církví doma i ve světě
V barMě SE PoDlE VyšETřoVaTElE oSn 
naDálE oDEHráVá gEnoCiDa
Genocida muslimské menšiny Rohingů v Myanmaru (Barmě) pokračuje a
barmská vláda dává stále více najevo, že nemá zájem o vybudování plně
fungující demokracie, prohlásil vyšetřovatel OSN před předáním své zprá-
vy Radě bezpečnosti OSN na jednání, které si vymohly západní státy
navzdory nesouhlasu Číny a Ruska. Za práva pro Rohingy se zasazoval i
papež František při své loňské návštěvě v Myanmaru.
"Je to genocida, co se stále odehrává," prohlásil na tiskové konferenci šéf
mise OSN pro vyšetřování událostí v barmském Arakanském státě Marzuki
Darusman. Upřesnil, že kromě zabíjení splňuje zacházení s Rohingy všech-
ny ostatní črty masového zločinu: diskriminace, omezování porodnosti,
věznění v táborech. Následně na jednání RB OSN vyšetřovatel prohlásil, že
"lze rozumně vydedukovat genocidní záměr" proti Rohingům.
Vyšetřovatelé OSN nesměli navštívit dotčená místa, vyslechli nicméně četná
svědectví. Zpráva, zveřejněná minulý měsíc a čítající 444 stran, kritizovala
"genocidu" a požadovala postavit před mezinárodní tribunál šest barm-
ských generálů, včetně vrchního velitele armády. Asi 390 vesnic lehlo pope-
lem, 10000 Rohingů přišlo o život a více než 700000 z nich prchlo od loň-
ského léta z Arakanského státu do Bangladéše, vypočítal Darusman. 
Barmská vláda závěry mise OSN kategoricky odmítla a zpochybnila její
nezávislost a nestrannost. "Jsme ochotni a schopni převzít odpovědnost za
jakékoliv údajné porušení lidských práv tam, kde je dostatek důkazů," řekl
barmský velvyslanec. Prohlásil také, že se jeho země nikdy nepodřídí ICC.
Jednání o vyšetřování v Barmě se domáhala Británie, Francie, USA a šest
dalších států, ale Čína si vymohla hlasování ve snaze vše překazit. Devět
států, tedy minimálně vyžadovaný počet, hlasovaly pro, zatímco Čína, Rus-
ko a Bolívie proti. Další tři státy se zdržely.
Barmské úřady Rohingy neuznávají jako etnikum a hovoří o nich jako o
nelegálních přistěhovalcích z Bangladéše. Poté, co rohingští povstalci loni 
v srpnu zaútočili v barmském Arakanském státě na řadu policejních stano-
višť, armáda zahájila proti příslušníkům této menšiny tažení. Od té doby 
z Barmy do sousedního Bangladéše uprchlo asi 700000 Rohingů, kteří tam
nyní žijí v uprchlických táborech.

dle ČTK

irSká zPěVaČka SinéaD o´ConnoroVá konVErToVala k iSláMu
Irská zpěvačka Sinéad O´Connorová oznámila, že konvertovala k islámu.
Na svém twitterovém účtu uvedla, že přijala arabské jméno Šuhadá.
O´Connorová, která se proslavila hlavně hitem Nothing Compares 2 U 
z roku 1990, poděkovala ostatním muslimům za podporu. Zveřejnila také
video, na němž zpívá azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. Na
jiném videu zase odříkává s podporou jednoho irského imáma šahádu,
vyznání víry.
Britská BBC připomíná, že to není poprvé, co 51letá zpěvačka, která se loni
oficiálně přejmenovala na Magdu Davittovou, veřejně mluví o náboženství.
V roce 1992 vzbudila značné kontroverze, když v živém vysílání jedné 
z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání
pedofilních afér irských kněží. Koncem 90. let se zase nechala od biskupa
nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, což Římskoka-
tolická církev pochopitelně neuznala.

www.christnet.eu

Chtít dobro pro toho druhého... 
Dokončení ze str. 1

12. shromáždění ECEN se sešlo od 6. do 10. října 2018
s hlavním tématem „Na cestě k ekonomické a ekolo-
gické spravedlnosti“ v polských Katowicích za účas-
ti 85 delegátů z 22 zemí Evropy i zámoří. Diskuse ve
Shromáždění byly vedeny biblickými verši z knihy
proroka Jeremiáše 29,11: „Neboť to, co s vámi zamýš-
lím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to
myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději
do budoucnosti.“
Sešli jsme se, abychom sdíleli radost z Božího stvoře-
ní, abychom si připomínali, že toto stvoření je všude
na světě v ohrožení a že církve v Evropě i v jiných
částech světa mají povinnost se o stvoření starat; 
v bohoslužbě, v tom, co děláme, i v jeho aktivní ob-
raně.
V diskusi s kolegy z církví, akademické sféry i občan-
ských institucí v regionu Horního Slezska jsme se
dozvěděli o snahách ke snížení znečištění ovzduší i
emisí skleníkových plynů a o přeměnu ekonomiky
od těžby uhlí k udržitelnější výrobě energie.
Diskuse se zaměřovaly na vztah mezi ekonomikou a
ekologií a na cesty ke spravedlivému rozdělení zdro-
jů při respektování principů ekonomické a ekologic-
ké spravedlnosti.
Shromáždění nabídlo příležitost k oslavě 20. výročí
založení ECEN. Dvacet let poté, co se ECEN sešla
poprvé, můžeme v Evropě sledovat rostoucí hnutí
zelených církví, ekocírkví a ekokongregací. V boho-
službě, praktické činnosti i obhajobě klimatické spra-
vedlnosti a udržitelné  budoucnosti reflektují spole-
čenství víry tuto zprávu: Je naší odpovědností a
povinností pečovat o stvoření. Radujeme se z dosa-
vadních úspěchů a zveme další církevní společenství,
aby se k hnutí připojila.

V ČEM JE VýZVA?
Poslední dvacetiletí přineslo důležité změny v tom,
jak využíváme přírodní zdroje. V těchto dekádách
jsme byli svědky celosvětové ztráty rozmanitosti živé
přírody i habitatů v takové míře, že vědci hovoří o
novém „masovém vymírání“. Rozsáhlé odlesňování
přispívá ke klimatickým změnám a lidstvo přidává
skleníkové plyny do atmosféry v alarmující míře,

především spalováním fosilních paliv. Výsledkem je,
že klima se mění; to již víme bez jakýchkoli pochyb-
ností.
V průběhu našeho setkání v Katowicích publikoval
Mezivládní panel OSN pro změny klimatu (IPCC)
svou zprávu „Globální oteplování o 1,5 °C“, která ří-
ká, co bude nutné udělat pro udržení růstu globální
teploty na maximálně 1,5 °C a jaké důsledky bude mít,
pokud v tom selžeme. Zastavení růstu teplot na 1,5 °C
bude vyžadovat rychlé, dalekosáhlé a bezprecedent-
ní změny ve všech aspektech naší společnosti.
Abychom odvrátili nebezpečné důsledky změny kli-
matu a dosáhli Cílů udržitelného rozvoje OSN, musí
tyto podstatné změny začít prakticky okamžitě.
Pokud nezačneme opravdu aktivně pracovat na sní-
žení skleníkových emisí, globální teploty po následu-
jících dvaceti letech nejenže přesáhnou 1,5 °C, ale do-
konce 2 °C. To nastane, pokud smluvní strany Paříž-
ské klimatické dohody nezačnou mít vyšší ambice,
než jaké předvádějí dnes.
Informace už máme a nemůžeme se na nic vymlou-
vat! Také jako lidé víry máme morální závazek dát to
nejzranitelnější na první místo při svém volání po
uzdravení Země. Tématem Shromáždění ECEN je
„Dáme vám budoucnost s nadějí“. Ignorovat vědu
není možné, stejně jako zůstat paralyzováni stra-
chem.
Z naší víry pochází naděje. Naděje, která není naivi-
tou, ani zbožným přáním.

PRoČ To DěLáME?
Chceme budoucnost s nadějí. Věda nám může říct, co
se děje; víra nám říká, proč musíme reagovat.
Abychom dali životu na Zemi budoucnost s nadějí,
musíme začít okamžitě jednat.
V Janově evangeliu, kap. 6,1-11 jsme slyšeli o nasyce-
ní pěti tisíc a o důležitosti sdílení. Je to právě zrani-
telné dítě, kdo přináší bochníky a ryby. Akt sdílení,
který přichází od dítěte, je inspirací a cestou k násle-
dování pro nás. Sdílení, nikoli nenasytnost, je cestou
ke klimatické spravedlnosti.
Jako jednotlivci i společně musíme snižovat svůj

Evropská křesťanská 
environmentnální síť (ECEn)
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Výzva ze shromáždění - budoucnost s nadějí
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Pokračování z minulého čísla

V prosinci se vypravil vikář Kli-
mecký s kurátorem do Prahy na
synodní radu. Jednali jsme se sy-
nodním seniorem Dr. Josefem
Součkem, který nám přislíbil na
stavbu bezúročnou zápůjčku 30 –
40.000,- Kč. Jednání s továrníkem
Slezákem v Karlíně, rodákem be-
rounským, nevedlo k cíli. Slezák si
přál, abychom zůstali na náměstí. 
V tom případě slíbil, že sboru dá
dar 5.000,- Kč, jinak že nedá nic. Na
tomto stanovisku setrval.
Byli jsme si stále vědomi toho, že
při nynějším nedostatku místností
se nemůžeme dostatečně věnovat
výchově dětí v nedělní škole. Ne-
dělní škola byla založena teprve 
v tomto roce a byla vedena přede-
vším bratrem JUC Janem Jarišem,
jemuž vypomáhaly studentky Lída
Kastnerová a Hanzi Köhlová. Děti
se rády účastnily programu a v ob-
dobí vánočním si připravovaly
besídku.“

náVrH koSTEla arCHiTEkTa lyEra

1936
„V tomto roce se sbor značně zkon-
solidoval. Zaznamenáváme také
první přístupy a víme, kam až sahá
oblast našeho sboru. Teprve po del-
ší době jsem si uvědomil, že be-
rounská filiálka byl vlastně nepoho-
dlný apendix sboru salvátorského,
který se protahoval všemi směry. O
sboru vlastně nebylo řeči. Byla to
ohromná diaspora v pěti politic-
kých okresech, jejíž členové nepoci-
ťovali namnoze potřebu se scházet
ke společným shromážděním a je-
jich evangelické povědomí bylo
pramalé. Své finanční povinnosti
buď vůbec vůči sboru neplnili, ane-
bo jen velmi liknavě a neradi. Bylo
úspěchem roku 1935, že bylo na
saláru vybráno 5.056,- Kč. Ale k rov-
nováze sboru jsme potřebovali ales-
poň 15.000,- Kč. Bylo potřebí mnoh-
dy velké trpělivosti, když přicháze-
ly na upomínky za nezaplacený
salár hrubé dopisy. Uvědomit si
musíme ovšem, že to byla krize po
všech stránkách. Mezi lidmi byla ve-

liká nezaměstnanost, dělníci v okolí
Mořiny v lomech a v Králově Dvoře
v železárnách namnoze nepracova-
li a sboru nemohli ani ničím přispí-
vati. Zámožnější nepokládali za
potřebné se pro svůj sbor zvláště
exponovati. Radikálním zásahem
by se nebylo nic udělalo, spíše by se
byla situace jen zhoršila. V této do-
bě jsem navštěvoval hodně naše
rodiny. Pastorační činnost jsem ko-
nal mezi chudými i zámožnými 
v Berouně i v diaspoře. Často jsem
také navštěvoval nemocné v ne-
mocnici. Soustředili jsme se na stav-
bu a v prvních měsících jsme se po
mnohém jednání dohodli na tom,
že zakoupíme parcelu od správce
nemocnice Eisenhammera v celko-
vé rozloze asi 380 sáhů, z nichž asi
80 mělo připadnouti na veřejný sta-
tek. Parcela měla stát asi 28.000,- Kč,
přičemž jsme na sebe brali závazek,
že zaplatíme všechny převodní  po-
platky. Jednali jsme se sborem sal-
vátorským o půjčku na tuto parce-
lu. Žádosti naší bylo vyhověno a u
JUDr. Letniského v Praze II. ve Škol-
ské ulici jsme sjednali dlužní úpis,
který měl býti vložen jako hypotéka
na naši nemovitost. Sbor salvátor-
ský nám pak zapůjčil 40.000,- Kč na
4% úrok. Kupní smlouva byla pro-
jednávána u JUDr. Václava Průchy,
kamž se dostavil i farář Stanislav
Čapek, kdež nám příslušnou částku
vyplatil.
Když jsme měli parcelu, snažili
jsme se rychle získat kupce na dům
na náměstí a vypracovat projekt
novostavby chrámu.
Provizorní projekt, který se stal
základem pro další práci, nám vy-
pracoval stavitel Martínek. Člen
staršovstva, bratr Bohumil Rokta,
nám doporučil svého známého
Jana Lyera z Roztok u Prahy, který
se s velkou láskou pustil do práce a
podle našich finančních možností
navrhl několik možností řešení.
Architekt Lyer náš sbor několikrát
navštívil a věnoval se práci s veli-
kou láskou. Z jeho práce vyšlo
několik pozoruhodných návrhů, 
z nichž některé přikládám, aby bylo
patrno, o jaké dílo nám přitom šlo.
V tomto roce se prohlubuje činnost

sborová. Od září jsou ve středu
večer konány biblické hodiny. Zpo-
čátku se konaly v kanceláři našeho
sboru. Účast na nich byla malá – 
10 -15 lidí, z poloviny z Jednoty čes-
kobratrské. V tomto roce byli probí-
ráni proroci, především Izajáš.
Biblické hodiny se konaly nepřetr-
žitě až do jara roku 1937. I když
nelze říci, že by skončilo první jejich
údobí skutečným úspěchem, uká-
zalo se při nich nicméně, kteří jsou
nejvěrnější členové tohoto sboru, a
na ty pak jsem se v dalších létech
spolehl.
V tomto roce se začala ve vší tichos-
ti organizovat práce na Svaté. Du-
chem hybným všeho konání zde
byl br. Alfréd Marek, ač popud 
k práci nedal. Popud vyšel od bra-
tra Václava Mareše, více než sedm-
desátiletého, který mě pozval, abych
u něj v č. 27 vykonal bohoslužby.
Vypravil jsem se tedy v zimě toho-
to roku na Svatou, kde se v č. 27
sešlo asi 18 bratří a sester a zahájili
jsme zde práci. Příště se nás sešlo
ještě víc a v jarních měsících jsme se
sešli s bratrem Machem, jehož jsme
požádali, abychom směli konat své
shromáždění v krásných křivoklát-
ských lesích. Účast na bohosluž-
bách, které se konaly jednou za mě-
síc, velmi vyrostla a zanedlouho se
začali hlásit první, kteří přistupova-
li do církve. Svatá měla pověst mezi
zdejšími lidmi jako Moskva. Obyva-
telé, většinou dělníci v lesích, anebo
horníci, kteří kopali rudu, byli poli-
ticky krajně levě orientováni a 
k církvi neměli žádného vztahu.
Byli to většinou bývalí katolíci, kteří
však z církve vystoupili. Ale jakoby
se rozpomínali na chvíle, kdy Svatá
byla zcela evangelická, poznenáhlu
se vraceli k víře svých otců.
Ve sboru bylo stále více voláno po
evangelizaci a s klidným svědomím
mohu říci, že jsem dělal vše, co bylo
v mých silách. Vzpomínám si, že
jsme například na Svaté uspořádali
cyklus informačních přednášek o
dějinách a o učení církve, které se
konaly večer ve čtyřech hostincích
na Svaté. Účast na večerech bývala
kolem 100 lidí.

Pokračování příště

Za „nejhorší chybu orgánů veřejné moci“ ve francouzských dějinách ozna-
čuje Jean-Philippe Vincent odvolání Ediktu nantského v roce 1685.

Náboženská ekonomie a francouzské dějiny
Za „nejhorší chybu orgánů veřejné moci“ ve francouzských dějinách ozna-
čuje Jean-Philippe Vincent odvolání Ediktu nantského v roce 1685.

NáBoŽENSKá EKoNoMiE A FRANCoUZSKé DěJiNy
Ve francouzském deníku Le Figaro je v rozsáhlejší eseji hodnotí kategorie-
mi „ekonomie náboženství“ (jejíž vývoj od 70. let 20. století shrnula protes-
tantská teoložka a ekonomka Rachel McClearyová v monografii z roku
2011). Odvoláním Ediktu nantského byla narušena „oživující soutěž“ mezi
katolicismem a protestantismem. Katolická církev bez konkurence ustrnula
a její „nabídka“ v oblasti náboženské a vzdělávací přestala v rámci konti-
nentální Francie odpovídat „poptávce“. O století později (roku 1789) pojí-
mali mnozí aktéři francouzskou revoluci jako protikatolickou a laicismus
jako náhražku náboženství.
Každé náboženství tíhne k „monopolu“ (výlučnému postavení) na „nábo-
ženském trhu“. Úkolem orgánů veřejné moci je však, jak zdůraznil Adam
Smith v Bohatství národů, také v oblasti náboženské stranit soutěži a každý
monopol „činit napadnutelným“, a to právě v zájmu udržení „nabídky“ na
patřičné úrovni.
V návaznosti na Rachel McClearyovou, Lawrence iannacconeho, a zejmé-
na Darrena Sherkata připomíná Jean-Philippe Vincent obecnou tendenci,
kterou „ekonomie náboženství“ zjistila: Imigranti (přistěhovalci) jeví sklon
po určité době přijmout náboženství hostitelské země. Ve Francii k tomu
však v důsledku chabé náboženské „nabídky“ (způsobené vposledu odvo-
láním Ediktu nantského) nedochází. Muslimové zůstávají muslimy a nelze
vyloučit, že se časem stanou ústřední silou ve francouzském náboženském
„oligopolu“, tj. klubu několika soutěžitelů s výsadním postavením na trhu.

NáBoŽENSKá EKoNoMiE A ČESKé DěJiNy
V českých dějinách, dodejme, došlo k analogické „nejhorší chybě“ orgánů
veřejné moci v důsledku porážky stavovského povstání, resp. třicetileté
války. Osvícenský absolutismus (josefinismus) se o možnost zpochybnění
monopolu a znovuobnovení náboženské soutěže postaral roku 1781. Takže
satirické pero Jaroslava Haška zvěčnilo pak nejen polního kuráta Ottu Kat-
ze, ale – v jedné z povídek – rovněž básníka Opočenského „z rodu samých
vážných evangelických pastorů“. A prof. Luděk Brož mohl v jedné před-
nášce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v druhé polovině
70. let 20. století prohlásit, že „u nás se celkově káže mnohem lépe než ve
Francii“; slovy „u nás“ mínil nepochybně Českobratrskou církev evangelic-
kou. (Přímo v posluchárně tenkrát zvolal student a neúnavný debatér Jan
Veselý: „Čím to? To přece musí mít nějakej důvod!“ Načež prof. Brož odvě-
til: „To se tady právě snažím vysvětlit. Ale možná máte pravdu, že kromě
toho, co uvádím, existuje ještě nějakej zvláštní, jinej důvod…“) 
Převrat z roku 1918 a jeho důsledky v tuzemsku lze dle „ekonomie nábo-
ženství“ interpretovat jako opožděné masové využití možností náboženské
soutěže daných v hrubých obrysech roku 1781 plus (druhotné) připuštění
účasti dalších / nově vzniklých soutěžitelů ze strany orgánů nové republi-
ky. Připustily by ji orgány císařské, pakliže by se soutěž v měřítku srovna-
telně masovém spontánně rozproudila už v letech těsně před 1. světovou
válkou? Toť legitimní otázka tzv. alternativní historie. (Nejspíš by jim, do-
mnívám se, nakonec nic jiného nezbývalo.)
Stala se za podmínek následné (vyjádřeno ekonomickým výrazivem) „do-
konalé“ soutěže nabídka tuzemských křesťanských církví dostatečně přitaž-
livou i pro případné četnější přistěhovalce z muslimských zemí? To možná
prověří praxe …   

František Schilla

náboženská soutěž 
v národních dějinách

Památce statečných duchovních
JaroMíra kliMECkéHo a laDiSlaVa králE 7

nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich fakto-
rov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. Môžeme im však dať
určitý smer, útvar.

Milan rastislav štefánik

dopad na životní prostředí a zvlášť svou uhlíkovou
stopu. Spotřební a plýtvavé hospodářství a společ-
nost, jak je známe a kterých si užíváme, nejsou udrži-
telné. Struktury a vzorce spotřeby a výroby se musí
velmi rychle změnit směrem k  nízkouhlíkové ekono-
mice s mnohem spravedlivějším rozdělením zdrojů.
Vyzýváme vlády a rozhodující politiky, aby:
• Vzali situaci vážně a podle toho také jednali:
Zavázali se ke snižování skleníkových emisí v soula-
du s vědeckými daty ze zprávy IPCC.
• Pracovali na udržitelné budoucnosti a adekvátních
mechanismech, které podpoří ty nejzranitelnější.
Žádné výmluvy se nepočítají.
• V předstihu před nadcházející Konferencí OSN o
změnách klimatu (COP24) v Katowicích vyzýváme k
viditelným a konkretizovaným akčním plánům
všech smluvních stran.
Vyzýváme církve a společenství víry:
• Iniciujte a udržujte široký dialog mezi církvemi, a
také v širší společnosti, o nutných změnách, které
potřebujeme k dosažení udržitelnějšího a férovějšího
způsobu života; vyzýváme k respektu ke stvoření, 
k podněcování spravedlivého přechodu k nízkouhlí-
kové ekonomice a k aktivitám ve prospěch mezige-
nerační spravedlnosti. 

• Podporujte a povzbuzujte aktivity ve prospěch
životního prostředí uvnitř svých společenství a círk-
ví, udělejte z nich mainstream – a tak odpovězte na
akutní ekologické výzvy.
• Budujte nový koncept naděje, který bude odpoví-
dat vážnosti situace, ale také nabídne vizi spravedli-
vější a udržitelnější budoucnosti.
• Rozvíjejte teologické a liturgické zdroje a zázemí
péče o stvoření, včetně zahrnutí Období pro Stvoření
do liturgických kalendářů a sdílení oslavy Stvoření 
v otevřeném ekumenickém duchu.

Překlad: 
Jakub Kašpar

Evropská křesťanská 
environmentnální síť (ECEn)
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(zaTržEno V zaHraniČníM TiSku)

Letos si připomínáme výročí Československé republiky. V Kostnic-
kých jiskrách v posledních číslech je tomuto tématu věnována příloha,
ve které jsou uveřejněny projevy Tomáše Gariggua Masaryka v Zurichu
a v Ženevě k 500. výročí upálení mistra Jana Husa. V Ženevě na místě,
kde Masaryk svůj projev pronesl, je pamětní deska s českým textem 
k této události. Navštívil jsem toto místo. Je v historické části města, 
v klidném prostředí. Navozuje pocit, že tu bylo dějiště významné udá-
losti. Tady Masaryk vyhlásil válku Rakousko-Uhersku a zahájil boje za
vytvoření Československé republiky.
V září 1914 nezávisle na sobě vznikly první bojové útvary zahraničních
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 revoluci." 
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 repub-
lika, bohužel, jenom ta první. Tyto projevy by měly být povinnou čet-
bou pro poslance a politiky. Měla by jim být věnována pozornost 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

"Česká příroda: Divoká, krásná a ohrožená", je téma
listopadové besedy Ekologické sekce České křesťanské
akademie, na níž fotografka Denisa Mikešová pro-
střednictvím svých fotografií přiblíží živočichy a rostli-
ny České republiky tak, abychom je mohli lépe chránit.
Beseda se bude konat v úterý 13. listopadu od 17.30 h
(cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy,
Praha 2, Vyšehradská 49.  

Pozvánka



V přeplněném pražském kostele u Mar-
tina ve Zdi jsme se 8. října  loučili s eme-
ritním synodním seniorem Českobratr-
ské církve evangelické a dlouholetým
předsedou Ekumenické rady církví Pav-
lem Smetanou. Pánem církve byl odvo-
lán z této časnosti v jednaosmdesáti
letech svého naplněného života. Pavel
Smetana byl postavou porevoluční
transformace života nejen své církve, ale
také i české ekumeny.
Narodil se v Klokočově do farářské rodi-
ny. S touto rodinou patřil mezi tzv. ree-
migranty, kteří se vrátili do Čech po 
1. světové válce z polského Zelova. Byl
potomkem těch, kteří museli v době ná-
silné rekatolizace opustit svou vlast a
odejít do vyhnanství. Tento jeho původ
byl jednou určující rovinou jeho života.
Byl vždy velmi citlivý na jakýkoli útlak
ať už politický či náboženský. Šlo mu
vždy o plné smíření, ale citlivost na ome-
zování lidských svobod mu zůstala.
Pavel Smetana v Praze vystudoval nej-
dříve průmyslovou školu a pokračoval
na Komenského evangelické bohoslovec-
ké fakultě (dnešní ETF UK). Oženil se se
Zdenou Adámkovou, která pocházela 
z rodiny evangelického misijního pra-
covníka a faráře. Duchovenskou službu
začal v Lounech. Protože teologické fa-
kulty neměly vojenskou katedru, byla
služba v církvi přerušena dvouletou vo-
jenskou službou. Následovala farářská
služba v Hošťálkové na Valašsku a po
letech v Praze-Libni. Již tehdy byl znám
jako výrazný biblista, kazatel a pastýř.
Svou lásku ke Starému zákonu a hebrej-
štině výborně zužitkoval jako člen pře-
kladatelské komise a významně se podílel
na Ekumenickém překladu Bible. Pozdě-
ji přišla volba do synodní rady a v roce
1991 volba za synodního seniora. V le-
tech 1995-2000 zastával funkci předsedy
Ekumenické rady církví.
Pavel Smetana byl přesvědčen o důleži-
tosti ekumenického hnutí v České repub-
lice. Tomuto hnutí jako představitel své
církve věnoval velmi mnoho času a sil.
Ekumenickou radu rozvíjel a velmi vítal
možnost spolupráce s Českou biskupskou
konferencí. Pracoval jsem v této době jako
místopředseda ERC, a tak jsem mohl 
s Pavlem Smetanou spolupracovat a do-
provázet ho k řadě jednání. Pavel se
velmi spřátelil s kardinálem Miloslavem
Vlkem a také s delegátem pro ekumenis-
mus – biskupem Františkem Radkov-
ským. V této době se formovaly a institu-
cionalizovaly kaplanské služby v armá-
dě a ve věznicích. Pavel Smetana vý-
znamně pomohl rozvinout tyto služby i 
v dalších církvích. Velmi silně se angažo-
val v akcích smíření se sudetskými Něm-
ci. Stál u přípravy některých česko-ně-
meckých shromáždění, při kterých byly 
z obou stran vysloveny prosby za odpuš-
tění a zaznívala vzájemná žehnání.
Pavel Smetana byl přátelský člověk. I při
své výborné teologické erudici se nepo-
vyšoval nad druhé, dovedl naslouchat a
potom povědět svůj pohled. Jeho přístup
byl přímý a smělý. Absolvoval jsem 
s ním řadu jednání s premiéry, ministry
a odborem církví. V jednáních byl věcný,
ale nikdy se nepodbízel a vyhýbal se
zákulisnímu jednání. Dovedl i před poli-
tiky a zástupci státní správy zastávat
křesťanské etické postoje a vyznávat
Krista. Měl vnitřní svobodu otevřeně
mluvit o své víře a z Písma svatého před-
kládat evangelium. To se snažil dělat
také v médiích při přenosech ekumenic-
kých bohoslužeb a nesčetných rozhlaso-
vých a televizních interview. 
Pavel Smetana byl tak důsledný v tom,
co považoval za správné, že mu to nebrá-
nilo projevit své přesvědčení, i když to
někdy znamenalo konflikt, a to dokonce i

s blízkými lidmi. Velmi si rozuměli 
s kardinálem Vlkem. Když ovšem přišlo
pozvání k setkání s papežem Janem Pav-
lem II. při příležitosti jeho návštěvy 
v roce 1995 a svatořečení kontroverzní-
ho Jana Sarkandera, nemohl mlčet. Ten-
krát se v něm silně ozvalo to, co bylo spo-
jeno se vzpomínkou na nesvobodu a kru-
tost pobělohorského období, které se
dotklo i jeho předků. Formulovali jsme
společně a také podepsali dopis, že při
této příležitosti setkání s papežem zásad-
ně odmítáme. Bylo vidět, že to Pavla
bolelo, protože věděl, že se dotkne i mi-
lých přátel z řad biskupů a také vzácné-
ho bratra Miloslava. Obavy se naplnily
a pan kardinál asi dva měsíce nekomuni-
koval a nepřijímal telefony z Ekumenic-
ké rady. I tato krize byla později zaže-
hnána a plné přátelství bylo nejen obno-
veno, ale také ještě při společných mod-
litbách a společné práci prohloubeno.
Také o dva roky později, při další návště-
vě Jana Pavla II. v Praze, došlo ke krás-
nému a vřelému setkání Pavla i zástup-
ců celé ekumeny s papežem.
Těžkým a nepříjemným břemenem
představitele církve a ekumeny byla jed-
nání o zmírnění křivd komunismu,
odškodnění církví a tím i zrušení komu-
nistického zákona o placení duchovních
jednotlivých církví. Bylo třeba jednou
rozetnout tuto vnucenou totalitní ano-
málii, kdy stát stále kontroloval a hradil
platy duchovních registrovaných církví.
Byla to složitá a nepříjemná jednání,
která trvala dvacet pět let a která perio-
dicky ožívají při každých volbách dokon-
ce ještě dnes. Pavel Smetana se vytrvale
snažil vyjednat důstojné podmínky pro
církve a přijatelný modus pro vztahy se
státem. Neměl rád zákulisní jednání 
a věděl dobře, že celá ekumena, ČBK,
ERC i FŽO, musí postupovat společně.
V nepřehledné situaci doprovázené jis-
tou nervozitou, došlo k tomu, že někteří
zástupci církví ERC šli jednat na minis-
terstvo kultury skrytě na svou pěst. To
Pavla v danou chvíli zlomilo, nedokázal
to unést. Uprostřed vypjatého jednání
Řídícího výboru ERC resignoval jako
předseda ERC a předal mi vedení. Byla
to pro něj bolestná situace, ze které se
vzpamatovával určitou dobu. Postupně
se vztahy dávaly do pořádku a bolestná
situace vedla nakonec k větší jednotě a
ochotě plně spolupracovat. 
Každý duchovní a pracovník církve ví,
že jako lidé si dovedeme způsobit i nepří-
jemná zranění a zklamání. Mezilidská
komunikace je složitá, a zvláště pod vněj-
šími tlaky dojde k nedorozuměním.
Pavel Smetana nám byl vzorem v ocho-
tě odpustit druhým a znovu navázat
plnou spolupráci. Jeho citlivé svědomí ho
vždy vedlo pod Kristův kříž a zpět ke
druhým lidem. Miloval nejen svou cír-
kev, ale také ekumenu. Věnoval mnoho
času pro prospěch společné služby evan-
geliem v naší zemi. Budoval mosty také
k zahraničním církvím a šlo mu o jedno-
tu a spolupráci. Na jeho cestě životem ho
doprovázela a podporovala jeho manžel-
ka Zdena. Bylo jim dáno vychovat tři
dcery a prožít 60 let manželství. Těžká
zkouška dolehla ještě ve stáří, když jedna
z dcer před pěti lety zemřela na zákeřnou
chorobu. Kolik to přineslo zármutku a
nových zápasů. Pavel Smetana ale zů-
stal věrným Kristovým učedníkem a člo-
věkem, který ovlivnil životy mnoha lidí.
Díky Bohu za tohoto mimořádného bra-
tra, teologa a ekumenika.

Pavel Černý 
* * *

Pavlu Smetanovi vděčí za svůj vznik i
spolek Exulant. Podnět ke vzniku spolku
dal na počátku devadesátých let bratr
farář Jan Jelínek v Oráčově. Tehdy (sám

potomek exulantů) oslovil synodního
seniora ČCE Pavla Smetanu a předsedu
BJB Vlastimila Pospíšila (oba byli také
potomky exulantů) s návrhem, že by
bylo dobré po desetiletí trvajícím zákazu
obnovit činnost organizace potomků
pobělohorských exulantů pro víru. 
Osobně jsem se s bratrem Pavlem
Smetanou seznámil až při vzniku teh-
dejšího občanského sdružení Exulant.
Bylo to v roce 1993, v předvečer prvního
„porevolučního“ sjezdu reemigrantů a
jejich potomků nazvaného „Návrat do
země otců“. Bratr Smetana tehdy vedl
jako synodní senior a zároveň potomek
pobělohorských exulantů pro víru dele-
gaci, která byla přijata na Hradě prezi-
dentem Havlem. Následující sjezd kona-
jící se v evangelickém kostele U Salváto-
ra a v Betlémské kapli byl vlastně prvo-
počátkem existence našeho spolku. Byly
to nezapomenutelné chvíle, kdy po čtyři-
ceti letech od zákazu „Sboru českých
exulantů“ zaplnili reemigranti a jejich
potomci evangelický kostel U Salvátora
a poté i Betlémskou kapli, aby se přihlá-
sili k dědictví otců. Účast biskupů řím-
skokatolické církve Františka Radkov-
ského a Miloslava Vlka naznačovaly
snahu organizátorů, především bratrů
Pavla Smetany a Karla Matějky, o sku-
tečně otevřené dobré vztahy v duchu
Kristova evangelia. 
V dalších letech jsme se setkávali při
práci ve výboru Exulanta, jehož byl
bratr Smetana v letech 2004–2012 před-
sedou a potom čestným předsedou, ale i
při společných cestách do Zelova, Lešna
a při mnoha jiných exulantských příleži-
tostech. Dozvídal jsem se o jeho cestě od
techniky k teologii, o jeho obrácení, kaza-
telské službě, oslovoval mě svou vírou,
velkým vzděláním a rozhledem, ale pře-
devším jsem ho poznal jako člověka veli-
ce citlivého a laskavého.
Jsme vděčni za všechnu práci a úsilí,
které spolku věnoval, ale jsme mu velmi
vděčni i za mnohé, čím nás osobně 
v našich životech obohatil.

Jan Bistranin

Pavel Smetana 
jako bratr, teolog a ekumenikV tomto roce vzpomínáme také sto let od

úmrtí spoluzakladatele a v r. 1905 první-
ho předsedy Kostnické jednoty, Čeňka
Duška (5. října 1843, Semtěš – 23. listopa-
du 1918 Kolín) Takto o jeho úmrtí infor-
moval čtrnáctideník Česká reformace,
tehdy provizorní náhrada za zakázané
Kostnické jiskry. Z důvodů tehdejší cen-
zury se v článku autor o Kostnické jedno-
tě nezmiňuje:
Odešel výrazný zjev našeho Siona, jeden z nej-
lepších lidí, které jsme měli od tolerance. Ani se
nám nechce věřiti, že krásná, přímá postava,
kypící zdravím, jež dovedla si podmaniti každé-

ho svojí srdečností, přímostí, dobrotou, nebude již mezi námi. Ozdoba evangelické
církve – Dušek v pravém slova smyslu byl naší ozdobou. Ctnosti, které bychom si
přáli viděti na každém, kdo se hlásí k české reformaci, byly v něm spojeny. Muž hlu-
bokého vzdělání, jímž imponoval každému, s kým se setkal, rozhledu po světě, jakým
v českém národě málo kdo se mohl vykázati. Charakter, vzácný v celém svém okolí,
který nezapřel, že vyšel z dobrého evangelického kořene, a že prošel skotskou školou
výchovy. Česká měkkost a jemnost a skotská přímost a ráznost se v něm spojily a
vytvořily zjev, na nějž není možno zapomenouti.
Když v českém státě projevila se touha po lepším životě a obrodě našeho národního
prostředí, rozumělo se samo sebou, že Dušek bude náležeti k nejhorlivějším bojovní-
kům za český realismus. Přilnul upřímným přátelstvím k nejpřednějším jeho před-
stavitelům, zvláště k prof. Masarykovi, nynějšímu presidentu naší republiky, jehož
kolínská fara často vídala ve svých zdech. Věrným stoupencem českého realismu
zůstal až do konce svého života. O jeho žurnalistických schopnostech mohou vypra-
vovati mnozí, kteří s ním přišli blíže do styku. Jak stál na výši doby, dokázal nejlépe
svým měsíčníkem „Jednotou“, jenž byl naším nejlepším časopisem, předzvěstí evan-
gelické revue a  svoji sběhlost v literaturách, prokázal  zvláště překlady z angličtiny,
především „Hypatií.“
Velikost Duškovu nikdo lépe nepoznal, než jeho žáci ve škole své úžasné vědomosti,
svůj charakter, své vmýšlení a cítění nejlépe rozvíjel před svými žáky... Svým žákům
dával se cele tak, jak byl, nic před nimi neskrýval, nic nezatajoval – a toto ovzduší
pravdy bylo tím nejlepším jeho prostředkem výchovným. Právě to schází české škole:
v ní je lež, lživý poměr mezi učitelem a žáky – toho všeho byl u Duška pravý opak.
Kdyby se psala historie moderního českého vychovatelství, Dušek musel by býti do
ní pojat jako vzor učitele, jaký česká škola budoucnosti má míti...
Dožili jsme se nových dějin národa a doufáme také v nové dějiny a lepší budoucnost
reformačních ideálů českých. My, kteří jsme sedali u nohou Duškových, můžeme
nejlépe svědčiti, jak byl prodchnut cele a veskrze českým duchem: harmonie nábo-
ženství a národnosti, jaká má býti u každého českého evangelíka, u něho byla typic-
kou. Za celých osm roků nikdy jsem neslyšel Duška modliti se za císaře a krále, vždy
jen za českého krále – maličkost, ale charakteristický rys Duškův.
Dočkal se přece toho, že padlo jím nenáviděné vídeňství a rakušáctví a že národ vstal 
k novému životu ve svém samostatném státě. Dušek měl hlubokou víru v český
národ. „Česká duše krásná,“ to nám často říkal, ale zohyzděna hanebnou výchovou.
A dožil se ještě snah za obnovu české církve. Přímo se sice jich již nesúčastnil, jeho
stáří podlomilo již od několika let jeho energii, ale těšil se z nich. Není to již jeho
přímé dílo, ale pracují na něm jeho žáci. A pro nás jest velkou bolestí, že Dušek nedo-
žil se dne také našeho vítězství. Všichni jistě jsme toužili po tom, aby první, kdo by
stál v čele obnovené české církve, byl Dušek. I kdyby to bylo jen na měsíce, a týdny,
a třeba jen na několik dní – naplňuje nás lítostí, že v Duškovi nemůžeme pozdravi-
ti svého prvního vůdce v nové církvi. Z našich srdcí však památka Duškova nikdy
nevymizí a s vděčností budeme vždy rádi vzpomínati toho, který dovedl rozdávati
dary tak štědré. – h – Česká reformace č. 24/1918

za superintendentem Duškem
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Okolnosti vzniku republiky jsou známé, stejně tak i očekává-
ní české a slovenské společnosti. Pro občany těchto zemí se
tehdy otevřel nový prostor pro život, ostatně žádaný téměř
po staletí. Většinové nadšení populace bezpochyby bylo
nakažlivé. Také evangelíci, před rokem 1918 sdružovaní ve
dvou evangelických církvích, luterské a kalvínské, se nebrá-
nili představám, kolik z bohatství evangelia mohou přinést
pro dobrý budoucí rozvoj českého národa. Po desetiletí před
r. 1918 zrála myšlenka, „aby povstala i jednota nynějších his-
torických církví českých“ (rezoluce z května 1917 v Památ-
níku ČCE, 1924, s. 104). Nosná byla představa, že sjednocené
evangelictví bude přínosem pro společnost a novou republi-
ku. Provolání Generálního sněmu  z prosince 1918 nezakrytě
vyjadřovala velká očekávání a odhodlání.
Sjednocující myšlenky jsou bezesporu napořád smysluplné a
správné. Jak zmiňuje Peroutka ve svém Budování státu,
nenastalo však, co bylo čekáno: „Z velkých nadějí protestan-
tismu se nesplnilo takřka nic“ (I., LN 1991, s. 274), spojená cír-
kev se totiž národní církví nestala. Dokonce ani nedošlo k ná-
boženské renesanci (275), jak odpovídalo mnohým tehdy tuž-
bám. 
Vlažnost společnosti, ale i soužití nového státu se sjednoce-
nou církví, předem avizovaly možné nesnáze budoucí cesty.
Politicky to mělo vysvětlení: „časopisy politické si snah čes-
kých evangelíků povšimly; činily tak s jistými obavami, aby
nebyly vyvolány náboženské třenice“ (F. Bednář, Památník
ČCE, 1924, s. 105). Přesto však si kronikář libuje, že „tento
chlad, ano nepřátelství, nezarazily vyvolaného hnutí“ (106).
Zajímavější a asi i pro další desetiletí podnětnější je dění ve
společnosti, jak odpozoroval autor Památníku ČCE František
Bednář: „V těchto dnech ukázala se nesmírná propast mezi
myšlenkovým světem českých evangelíků a ostatního náro-
da, jakkoliv tento také zápasil o svobodu. Široké vrstvy poli-
tických pracovníků neměly pro tužby českých evangelíků
porozumění. Sledovali je se zájmem promíseným obavami. 
V době, kdy se ukázala náboženská chudost Římskokatolické
církve a její nepřátelství vůči národu …v této době politické
strany vyčerpávaly se v politice a neměly smyslu pro nábo-
ženské základy budoucnosti. Proto čeští evangelíci byli obrá-
ceni k Bohu a k sobě.“(s. 106)
Čím mi toto pozorování připadá zajímavé? Tím, že se záhy-

odhalil rozdíl mezi národem a evangelictvím, který zůstal po
celou dobu společné historie. Evangelictví zůstalo naprosto
menšinovým jevem, kterým po celých sto let zůstal. Navíc se
v době vzniku setkal  – a to spolu s ostatními církvemi a nábo-
ženskými společnostmi – s něčím, co Peroutka výstižně za-
chycuje: „Národ neměl tolik náboženské snahy, aby provedl
celkové zúčtování s katolicismem, které bylo od něho žádáno.
Jestliže lid v některém oboru ukazuje se už neschopným
důkladné změny, je to známkou, že přenesl svůj životní inte-
res do oborů jiných. Politická a sociální témata mnohem
důkladněji připoutávala českou pozornost než staré soupeř-
ství mezi protestantismem a katolictvím. … Na nedostatek
protikatolického rachotu nebylo možno žalovat. Ale nepoda-
řilo se pohnout lhostejností většiny.“ (Budování státu I, LN
1991, 275). Tuto skutečnost potvrzuje i hlas z církevní strany,
kdy např. situaci na Podřipsku Bednář shrnuje: „V polovici
19. století Podřipsko bohatne, rolníci stávají se průkopníky
vzdělanosti, národního uvědomění a po řadu let hrají význač-
nou roli ve všech znamenitých podnicích a událostech kraje.
Národní práce ukázala se však nesmírným náboženským
ochuzením. Sbory podřipské upadaly církevně přes svou
účinnost. … Myšlenka sjednocení církve byla na Podřipsku
uvítána radostně. Ale kraj neměl oné vřelosti a lásky k církvi,
která vyznačovala dobu toleranční.“ (Památník, 211)
Alibistický úsudek by se uměl uchýlit ke tvrzení, že když tak
bylo před sto lety, a to s výhodou nesrovnatelného a společ-
ného nadšení z nově nastalé příležitosti, že stěží lze čekat
něco jiného dnes. Vždyť i dnes je „interes“ lidí zaujat něčím
jiným než náboženským soustředěním. Přesto však kromě
zkušenosti bolestných desetiletí a zhoubných režimů, lze za-
znamenat povzbudivý posun. Církev, navzdory mnoha
vzruchům vzešlým více z člověčiny než z náboženského
vzmachu, ze sjednocující moci Kristovy dokáže a chce žít.
Staletá cesta a zkušenost shledala nacionalistické a protikato-
lické pozice ve své době pochopitelnými, leč pro budoucnost
neužitečnými. Povzbudivá snaha většiny křesťanských deno-
minací při vytváření společné cesty pod Hlavou, Kristem,
však byla započata a trvá. Možná začala už tehdejším sou-
středěním na Boha. Tato cesta má k cíli ještě daleko, ovšem
převládá-li vědomí, že s lhostejností a s pomíjivými „intere-
sy“ dokáže pohnout přesvědčivým následováním Krista, žije

i skrze malou část ve společnosti naděje, která v pravý čas při-
nese své ovoce. I když není žádoucí, aby ČCE a republika sla-
vily své stoleté narozeniny společnou veselicí, stojí za to setr-
vat v otevřeném vztahu. Jako předpokladu pro vystříhání se
tragických omylů, které byly tímto národem zkušeny. A jako
předpokladu pro budoucnost, která tím lepším předčí všech-
no, co kdy bylo. 
Církvi přeji jediný smysluplný „interes“ víry v Boha a násle-
dování Krista jako štít před vším destruktivním a rozklad-
ným, co se stále objevuje. Republice přeji takovou společnost
lidí, která se ochotně chopí příležitosti k pravdivým a soli-
dárním činům stejně jako k hlasité a jednoznačné obraně proti
všem zlým a poraženeckým náladám.

Joel Ruml
emeritní synodní senior ČCE
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Generální sněm dal znamení k práci spontanním projevem
sjednocení evangelických církví v jedinou – evangelickou cír-
kev bratrskou a ve znamení této vpřed, k větší slávě Všemo-
houcího a ve prospěch národa.
Generální sněm českých evangelíků shromáždil v Praze mno-
ho zástupců téměř všech sborů v Čechách na Moravě a ve
Slezsku, také Slovensko nezůstalo bez zastoupení. Aby usnad-
nil seznámení delegátů a hostů, uspořádal Ústřední výbor čes-
kých evangelíků v Praze v předvečer sněmu, t.j. 16. prosince
Přátelský večer. 
Prostorná síň Měšťanské besedy, byla již záhy večer navštívena
četnými hosty přespolními a při zahájení večeru byla síň přepl-
něna. Mezi přítomnými panoval duch vskutku bratrský. Zná-
mí i neznámí, plni radosti sdělovali si dojmy z nedávných dnů
osvobození národa, promlouvali a radili se o nastávajících po-
radách generálního sněmu. Večer zahájen byl „Zpěvem sirot-
ků,“ jejž přednesl sbor Spolku pro pěstování protestantské
hudby za úspěšného řízení inž. Šimáně.
Na to uvítal člen Ústředního výboru čes. evangelíků Dr. Hrozný
jménem svolavatelů všechny přítomné srdečným proslovem, 
v němž zvláštní pozornosti dostalo se hostům ze Slovenska.
Dr. Lukl vzpomněl ve svém proslovu zesnulého superint. Dr.
Duška a žádal přítomné, aby zachovali činnosti zesnulého čest-
nou vzpomínku. Těší se z toho, že poprvé přicházejí zástupci
cizích sborů do Prahy očištěné, kde královský hrad připravo-
ván jest pro našeho Masaryka. Nyní vrací se vláda věcí do
rukou lidu našeho a tu jest pro výstrahu v budoucnosti nutno,
abychom si řekli, jak nestateční jsme mnohdy byli, že ani mezi
námi českými evangelíky nebylo vždy bratrské lásky. Zvítězili

jsme svým společným vzdorem a společnou nadějí v život.
Pomáhali nám vynikající naši mužové za hranicemi, v nepo-
slední řadě členové české misie, kteří přičinili se, abychom 
v Americe došli obliby. Za hranicemi působil pro nás Masaryk,
tak jako kdysi Komenský, a měl zajisté právo mluviti za všech-
ny. Není náhodou, že tak jako kdysi čeští vystěhovalci vraceli
se do vlasti s nepřítelem, vracejí se i dnes čeští legionáři do vlas-
ti s cizinci. Velký příklad prvých českých legionářů, kteří hoto-
vi byli vše obětovati pro český národ, nutí nás, abychom i my
sami pro sebe něco učinili. Chceme založiti novou jednotu bra-
trskou. Řeč odměněna byla hlučnou pochvalou.
Vděčně přijat byl výkon sl. Šimáňové, jež zapěla vyškoleným a
příjemným hlasem svým Šubrtovu „Všemohoucnost.“
Následoval projev tajemníka sdružení slovenských theologů
Štefanika, který dojat, prostými slovy projevil svou radost, že
dlí mezi svými svobodnými bratry. Jeho radost je tím větší,
poněvadž dosud byl nucen stále se zdržovali v cizině a potlou-
kati se po cizích universitách.
Básník Jan Rokyta  přednesl některé z básní svých ze Zpěvníku
o českém utrpení a ponížení a ze zpěvníku pozdního Husity. 
S dojmem, kterým působily jeho básně i přednes na shromáž-
děné, může býti básník úplně spokojen.
Zvlášť srdečně přijat byl projev jednoho ze zástupců Slovenska
sen. Janošky. Těžko bylo ubrániti se slzám při pohnutém líčení
dojmů z nynější osvobozené Prahy. Přišel ze země porobené,
od  lidu utiskovaného a chápe naši radost nad svým osvoboze-
ním. A radost Slováků není menší. Ti nejubožší z nejubožších,
ti nejutlačovanější z nejutlačovanějších radují se nyní s českým
lidem, radují se tím více, poněvadž museli žíti ještě v daleko

horším útisku než čeští jejich bratři. Líčil dále řečník všechnu tu
hroznou bídu a utrpení slovenského lidu, jež nesměl míti ani
nejobecnějších slabikářů. Žádnou radost jim Maďaři nepřáli. Při
slavnostech Národního divadla přítomny byly slovenské
dcery, poněvadž mužové nesměli ani pomýšleti na účast při
těchto slavnostech. A po návratu byly dcery naše policií vláče-
ny k soudu. Řečník sám pro odpor státních úřadů, podněcova-
ných nadřízenými církevními úřady, nesměl přijmouti ani čest-
ný doktorát, jež mu nabídla vídeňská theologická fakulta. Kon-
čí projevem předtuchy, že nadejde již brzo den božího soudu a
také utěšené budoucnosti svého lidu 
Řeč slovenského hosta přijata byla bouřlivými projevy souhla-
su, jež platil již samé sympatické osobnosti jeho i slovenským
bratřím. Shromáždění u velkém pohnutí povstává a zpívá slo-
venskou hymnu „Nad Tatrou sa blýská.“
Po krátké přestávce následoval zpěv sl. Šimáňové z Večerních
písní, načež ujal se slova zasloužilý kněz moravský, olomouc-
ký farář Prudký, jenž přednesl několik srovnání Prahy dnešní,
svěží se stísněnou, zdeptanou Prahou předříjnovou. Byly doby,
kdy Moravané z Prahy přímo utíkali, bojíce se zde dýchati, aby
i v tom dýchání nebyla viděna velezrada. Velké věci učinil
Hospodin se svým lidem. Sen stal se skutečností, rod jest svo-
boden. Povinností každého jest chopiti se práce na roli zdědě-
ném, ale zanedbaném.
V pozdní hodině skončen byl přátelský večer hymnou: „Kdož
jste boží bojovníci.“ Účastníci rozcházeli se neradi, byloť jim
tam milo pobýti mezi bratry stejného smýšlení a stejných tužeb.
Leč rozchod byl nutný. Očekávalo delegáty nazítří důležité jed-
nání, jež vyžadovalo plného napětí smyslů a ty bylo třeba osvě-
žiti spánkem, jistě radostným. Smetanova síň Obecního domu
věnována jest vlastně slavnostem hudebního umění a má také
všechno zařízení, účelem svým vyžadované.
Ze zařízení tohoto použito také velkých varhan, jichž vážný

Století oslavenci – ČCE a Čr

První synodní senior sjednocené církve Josef Souček

z generálního sněmu českých, moravských i slovenských evangelíků
Ve dnech 17. – 18. prosince 1918 se sešel v Praze ve Smetanově síni obecního domu generální sněm zástup-
ců obou dosavadních českých a moravských evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. Co se
na něm odehrálo, se zachovalo v reportáži v časopise Česká reformace. Ve zkrácené verzi reporáž nyní uvá-
díme.



hlas doprovázel zbožné písně shromáždění. Jinak zvolena
místnost tato jen pro svoji prostornost, poněvadž oprávněně
počítalo svolavatelstvo sněmu na četnou účast delegátů i hostů
z řad evangelického lidu. Předpoklad ukázal se správným. O
9. hodině vyplněn byl sál obecenstvem do posledního místa.
Za vážné nálady, odpovídající důstojnosti a důležitosti shro-
máždění zahájen sněm v 9 h 22 min. dopoledne úvodní pobož-
ností, již vykonal nekněz, rolník, kurátor Kafka.
Úvodní proslov pronesl senior Souček, vzpomínaje útisku
našeho národa a naší církve. Poukázal na úzkou souvislost
církve naší s životem národním ve strastech i radosti. Nyní rov-
něž radujeme se z obnovení českého státu, jenž jest vlastně
navázáním na stát husitský a odčiněním Bílé Hory. Naše církev
jest církví národní v plném slova smyslu, rozhodně jí však není
církev katolická. Jako národ i my začínáme nový život: Národ
si buduje svobodný stát, my si zbudujeme svobodnou církev.
Úkol naší církve jest býti střediskem bratrského ducha, organi-
sací náboženského života. Církev má vychovávati muže i ženy
v lidi čistého vlastenectví, v lidi samostatné, neodvislého svě-
domí, silného citu pro povinnost a osobní zodpovědnost.
Uvítal všechny poslance našich sborů srdečně a oznámil, že z
oficielních osobností se dostavili p. minister. rada Dunovský za
ministerstvo vyučování, inž. Rotnagl za správní sbor hlav.
města Prahy, prof. Novotný za universitu, za agrární stranu
rada Žďárský, senior Janoška za církve slovenské.
Minister. rada Dunovský pozdravuje sněm jménem ministra
osvěty G. Habrmana a prohlásil, že přichází, aby vyslechl přání
sněmu a tlumočil je pak na příslušných místech. Ujistil, že
ministerstvo bude vždy státi na stanovisku svobody svědomí.
V tom směru upraven bude také poměr státu k církvi.
Senior Souček předčítá přípisy ministra vyučování G. Habr-
manna a státního tajemníka tohoto ministerstva prof. Dr. Drti-
ny, jimiž tito svoji nepřítomnost omlouvají důležitými pracemi
státními.
Inž. Rotnagl zdraví sněm jménem praesidia správního sboru
hlav. města Prahy, který poukázav na sjednocení českého náro-
da se slovenskými bratry, vítá, že i čeští evangelíci scházejí se
pod heslem jednoty, Z celého srdce přeje jednání sněmu plné-
ho zdaru v zájmu církve i národa.
Sen. Souček vyřizuje pozdrav od nepřítomného moravského
superint. dra. Císaře a seniora Dobeše. Po té přikročeno k volbě
předsednictva sněmu a zvoleni jednomyslně předsedou kurá-
tor Havelka z Čáslavi, sen. Nešpor z Chrudimi, Winklera ze
Sukdola a Vilíma.
Předseda Havelka děkuje za čest prokázánou mu volbou,
vzpomíná útoků, jichž předmětem byli před 15 lety čeští evan-
gelíci, jimž vytýkáno nevlastenectví. Hájí stanovisko, že čeští
evangelíci nepotřebují dokazovati svého vlastenectví. Konsta-
tuje dále, že zastoupeno je 121 sborů 216 poslanci, tedy celé ¾
všech našich sborů.
Slova ujal se první referent prof. Dr. Boháč, jenž prohlásil, že
možnost konání této schůze jest důsledkem zlomení pout
otroctví, v němž až dosud národ i my úpěli. Národ s jásáním
očekává svého krále, ne sice rodem, ale duchem a z toho my se
radujeme dvojnásob. Nejkrutěji dopadlo jho otroctví vždy na
vyznavače českých reformační ideí. Pravý český duch možno
nalézti jen v našich řádkách a ten bude vůdcem naším do lepší
budoucnosti. Jako Komenský kdysi odešel do ciziny, aby pra-
coval v náš prospěch, tak i Masaryk rozvinul svoji působnost
za hranicemi pro nás, vrací se, ale s jinými výsledky, neboť nám
přináší svobodu. Přijímáme ideál české republiky demokratic-
ké a sociálně spravedlivé, neboť idee ty jsme vždy vyznávali,
jak nám to samo naše náboženství přikazuje. Český stát nesmí
býti ovládán římským duchem, který by jej přivedl k úpadku,
proto my potomci českých reformátorův musíme dáti základ
novému životu. Je nutno, aby všichni čeští evangelíci podali si
ruku k společné práci, odvrhli, co jim bylo vnuceno a oděli se
českým pláštěm. Navržené prohlášení bylo nadšeně přijato.
Farář Šebesta ze Soběhrd srovnává rakouské národy s nynější-
mi svobodnými národy. Do nedávna tlačila je dvojhlavá můra:
Vídeň a Řím, a nás tiskla nejvíce. Všichni dávno si již přáli uči-
niti ji neškodnou a zejména my, kteří jsme se o to modlili.
Příchodem Masarykovým do Prahy v letech osmdesátých
započal nový život. Zahájen byl boj proti nejnebezpečnější
hlavě této můry, Římu a boj ten odehrával se v říši ducha. Leč
národ nedovedl Masaryka oceniti, dříve, teprve až ocenila jej
cizina, poznalo se u nás, čím nám Masaryk jest. Ještě před vál-
kou brojilo se proti němu a mnohý, který jej vzýval, činil tak
ústy, a srdcem byl daleko od něho. Nyní chápeme se práce na
náboženském poli, poněvadž nutno proti církvi státoborné
vybudovati církev státotvornou. Byli jsme vždy pro rozluku
církve od státu, neboť ta jen církvi prospěje. Dosud nám stát ve
všem jenom překážel. Od roku 1526 byli čeští evangelíci nená-
viděni a oni nenáviděli Habsburky, kteří nás sice zabili, ale
svým útiskem také vzkřísili. Sultán dovolil bibli kolportovati,
Habsburkové nikoliv. Radujeme se nyní, že neblahé ty doby
skončily Francem Josefem. Dáme pozor, abychom   nevzbudi-
li Rakousko, a slibujeme, že nevzbudíme ani jeho věrného
strážmistra  - vrchní církevní radu.
Farář Žilka z Mělníka prohlásil: Projev naší sounáležitosti k ná-
rodu jest zároveň projevem lásky k němu. U nás není a nemů-
že býti rozdílu mezi vlastenectvím a náboženstvím. Oba tyto
činitelé se prostupují navzájem. Každý z nás odpověděl by jistě

na otázku: proč jest evangelíkem slovy: Protože jsem Čech! Pro
všechny jest náboženství věcí budoucnosti. Náš Masaryk v boji
za svobodu přesvědčení kladl důraz na náboženství. U nás má
slovo církev zkompromitovaný zvuk, proto nechceme býti
takovou církví, jak se u nás slovu tomu rozumí. Má-li býti
slovo to rehabilitováno musíme odstraniti veškeré byrokratic-
ké přežitky a vytvořiti organisaci duchů na základě lásky, spra-
vedlnosti a rovnosti. Ryzí, čisté a nefalšované náboženství Kris-
tovo může tvořiti společenství bratří a sester církev  laickou, v
níž všichni muži i ženy povoláni budou k práci. Ženy musí
obdržeti všechna práva, která jim náleží, neboť nelze vyloučiti
celou polovici našeho lidu ze součinností. V citu náboženském
není žádného rozdílu mezi ženou a mužem, člověkem pro-
stým a třeba akademicky vzdělaným. Povinností inteligence
jest činně súčastniti se všech nastávajících prací. Dorost, boho-
slovecký potřebujeme jako odborníky pro pozdější řešení důle-
žitých otázek. Při novém uspořádání věcí budou nutny osobní
oběti, nastanou však momenty, které všechny ztráty nahradí.
Farář Prudký z Olomouce přesvědčuje o síle náboženství a
uvádí toto jako tajemství velikosti Husovy, zrovna tak, jako
hluboké náboženství jest tajemstvím zdatností ve všech obo-
rech velkého národa anglického a amerického. Můžeme jenom
podivovati se tomu, co vykonali tito národové na poli hospo-
dářské práce, na poli humanity a na poli křesťanství. Po vysvo-
bození malých národů vzdávají se Angličané a Američané i své
osobní svobody. A této hybné síly, náboženství, potřebuje i náš
národ. Národ skládá se z jednotlivců a jakými jsou jednotlivci,
takovými bude národ. Poněvadž pak není člověku dobře býti
samotnému, dochází vždy ku tvoření společností, a také jed-
notlivci i v náboženství hledali oporu. Tím došlo k zřízení círk-
ve. Ovšem, že ne každá církev prospívá. My potřebujeme  círk-
ve národní, která by brala zřetel k potřebám lidu svého. Církev
demokratická a bratrská dovede překlenouti všechny rozdíly.
Superint. Hrejsa vzpomíná krásné církve pod obojí. Ti, kteří
chtěli uškodit českému lidu, vzali mu tuto církev. Lid náš chtěl
žíti duchovním životem svých otců, nesměl se však k církvi své
hlásiti a musel žít pod cizím pláštěm. Nyní konečně nastala
možnost jednati podle dávné vnitřní touhy, pracovati v národě
jako lid boží bez bázně a zjevně. Bylo nám nepříjemno, že jsme
ani jméno církve svých otců nesměli podržeti. Nyní chceme
však zprostředkovati křesťanství svému lidu svérázně, jak toho
lid žádá, tedy českým způsobem, dle svých otců. Český nábo-
ženský život budil vždy obdiv, ba závist v celém světě. Vše-
obecně uznáván byl za činitele, který neboří, ale staví. Osvěd-
čme veřejně a prohlašme, že my dnešní lidé chceme žít svým
životem, přejímajíce perlu duchovního života svých otců.
Další koreferent dr. A. Frinta předpokládá, že není ani třeba
shledávati pracně všecky důvody pro nutnost obnovy církve
předbělohorské a oprávněnost přímého navázání na českou
reformaci, poněvadž taková změna odpovídá vlastně dávným
tužbám všech uvědomělých našinců i nároků těch, kteří s námi
sympatisují, ale nepřipojili se k nám dosud právě pro onen cizí
nátěr, jehož se konečně může český protestantism zbaviti. Řeč-
ník praví, proto, že v tomto historickém okamžiku ovládá ho
pocit osvobození definitivního, jaký nemohl v té plnosti míti,
když sám před 12 lety strhl pouta římského katolicismu a
musil se rozhodovati pro jedno z dosavadních vyznání. Je šťa-
sten, že směl spolupracovati na tomto přerodu, ale je si zároveň
vědom, že nelze přestati na změně formy či firmy, nýbrž že
musí nám jíti o novou, bohatší náplň. Upozorňuje, že zklamá-
ni budou ti, Římem otrávení, kteří volají po náboženství zbru-
su novém. My chceme však novou reformaci, to znamená oži-
vení pravého křesťanství a české zbožnosti. Vyvrací námitky
proti historismu poukazem na to, jak Amerika a Francie žijí
kulturně a myšlenkově stále z odkazu předků, a pak nato, že
česká reformační minulost není mrtva: proč Rakousko se tolik
bálo husitského ducha a potlačilo jubileum Husovo a
Jeronýmovo? Právě udržováním ryzí, nefalšované tradice při-
spěli též evangelíci čeští k podkopání obležené pevnosti habs-
burské, jako naopak ti, kteří kacířskou dobu a její velikány
nectí, ba zavrhují, byli vedeni k tomu, aby do poslední chvíle
hájili rámec říše a zájmy hříšné dynastie. „Musíme zpět, aby-
chom mohli vpřed“-  tak  zní paradoksní heslo, k jehož prove-
dení na prospěch církve i národa je nyní čas příhodný. Na to
předčítá resoluci o tom, že české ev. církve a. i h. v. stojí na
základě evangelia a plníce odkaz Komenského, hlásí se ke kon-
fesi české (z r. 1575) a bratrské (z r. 1662). Výrazem toho má býti

i nové jméno jednotné církve, o němž bude třeba hlasovati
odděleně pro rozmanitost návrhů.
Dr. Herben navrhuje k dalšímu bodu programu, to jest, stano-
vení názvu nové církve pojmenování „Husova církev“. Po
několika dalších návrzích došlo k sestavení pořadu, v jakém se
má o podaných návrzích hlasovati. V úvahu vzaty byly násle-
dující názvy: Evangelická církev bratrská – Evangelická církev
českobratrská – Husova církev – Husova církev bratrská. Při
prvním hlasování rozhodnuto bylo 152 hlasy z 216 pro název
první. Na návrh podané drem. Luklem, aby hlasováno bylo
ještě jednou v předpokladu, že menšina podrobí se většině, při-
kročeno k druhému hlasování a usneseno jednohlasně a jed-
nomyslně, že obnovená, sjednocená církev má se nazývati
Evangelickou církví bratrskou. 
Jednohlasným tímto hlasováním dokumentován opravdu bra-
trský duch, jenž ve shromáždění vládl a jest si jen přáti, aby
tomu tak bylo i na dále, aby dle zásad bratrských menšina pod-
robila se většině ne pouze z nutnosti, ale dobrovolně a pro dob-
rou věc ochotně.
Zástupce Slovenska sen. Janoška vyjadřuje pozdrav sloven-
ských evangelíků, vřelý pozdrav bratrů milujících, bratrům
milujícím. Dovolávaje se rovnosti citu, snah a úkolů, které nás
očekávají, zdraví v jednotě naší znovuzrození a obrození
duchovní, jehož chtějí i Slováci býti účastni.
Účastníci shromáždění odebrali se v plném počtu k Husovu
pomníku na Staroměstském náměstí, kdež teprve bylo možno
náležitě přehlédnouti ohromnou účast evangelického lidu na
generálním sněmu. U pomníku promluvil dr. Kozák. Vzpo-
menul protivenství českého lidu, jež mu bylo údělem za vše-
chen pot i práci, zatím co Vídeň  žila a tyla na účet náš. Dostalo-
li se nám osvobození, musíme se především postarati, aby
odstraněno bylo všechno to zlo, které zanechali u nás Habs-
burkové a jejich protektor Řím. Jenom tomuto máme co děko-
vati, že jsme byli rozdvojeni, že jsme stále žili v kompromisu
mezi češstvím a rakušanstvím. S Habsburky Čechové již súčto-
vali, s Římem je toho třeba. Většina českého národa musí se
rozhodnouti buď pro Husa, nebo pro ty, kteří jej upálili.
Dr. Herben uvádí, že celá historie protkána jest nití Husovy
myšlenky. Hus prohlásil svobodu svědomí a svobodu myšle-
ní. To byl pokrok. Od svobody svědomí musilo nutně dojíti 
k dalším svobodám. Myšlenka Husova stále se vyvíjela a dovr-
šila dnes v heslo sebeurčení, jež není ničím jiným, než posled-
ním slovem Husova smýšlení. Neboť nejen jednotlivci, ale i celí
národové mají nárok na svobodu. Hlásal, že všecka moc z lidu
pochází. A dnes vidíme, že syn českého dělníka, syn kočího,
Masaryk, dosazen na místo Habsburků za jásotu lidu. Druhý
to vyznavač Husových ideí, který povolán k řízení českého
národa. Prvním byl Jiří z Poděbrad, jenž dosazen na trůn čes-
kých králů za také radostného děkování českého lidu Bohu, že
vysvobodil jej z vlády cizácké. My lid Husův musíme si svého
učitele vážiti. Bylť nám Hus dobrým učitelem, neboť on kázal
pokrok. Pokrokem jest nabádání jeho, aby každý, kdož najde
novou myšlenku k dobru, nebál se ji projeviti a  opustiti třeba
myšlenku starou. Na konec vyslovil řečník přesvědčení, že vše-
chen lid český se vzpamatuje a nepodrží nic ze lží, ku kterým
jej Řím křivopřísežně donutil.
Farář Nagy obrátil pozornost posluchačstva k významu místa,
na němž stojí a k okolním mlčenlivým svědkům utrpení i hroz-
ných zločinů. Připomíná minulost, poněvadž minulost nás
musí ještě mnohému naučiti. Minulost jest svědomím národa,
které nám vytýká náš chlad, naši sebelásku. Proti této musíme
dospěti k lásce ochotné  a oddané k svému národu. Naše gene-
race má ohromnou důležitost, musíme oddaně plniti své po-
vinnosti vůči národu a lidu svému, nemají-li nás naši potomci
odsouditi pro zločiny, jež by mohla spáchati naše sebeláska a
sobectví. Lide Husův, drž vysoko svůj prapor kalicha! 

Česká reformace č. 24, z 21. prosince 1918
Na fotografii je první synodní rada

Po mnohých cenzurách rakousko-uherské vlády bylo vydává-
ní, tehdy čtrnáctideníku, Kostnických jisker zastaveno. Pos-
lední číslo vyšlo 2. března 1916. Po nucené přestávce byl čtr-
náctideník nahrazen, provizorním, opět čtrnáctideníkem Čes-
ká reformace, jehož první číslo bylo vydáno 6. července 1917.
Ke svému původnímu názvu Kostnické jiskry, se už týdeník,
mohl vrátit až prvním lednovým číslem r. 1919. 

(pozn. red.) 


