
Buď SrdcAř!
ozeáš 6,6

Hospodin skrze svého proroka
Ozeáše napomíná svůj národ. Ti,
které si vyvolil, kterým se dával
poznat často velmi zvláštně a

hmatatelně, právě ti měli problém
Ho skutečně uctívat. Skutečné
uctívání totiž není o slovech. Není
o častém používání Božího jména.
Není o chrámech a dokonce ani o
obětech. Jakoby si Hospodin pro-
tiřečil. Svému národu přece přiká-
zal, jak Ho mají uctívat. Přikázal
jim, jaký mají udělat chrám, rou-
cha pro kněze, jaké mají být oběti.
Teď, po bohoslužebné praxi trvají-
cí několik staletí, jim sděluje, že
nechce oběti.
Bůh spíše kritizuje přístup, srdce,
chování, motivy. On totiž netouží
po náhražce. Netouží po tom, aby
ho lidé uctívali tak, že mu něco
dají, ale sebe ne. Že mu něco obě-
tují, ale žijí si podle svého názoru.
On vyzývá svůj národ, aby mu
patřil, aby byl skutečně Božím ná-
rodem. Vyzývá je, aby byli srdca-
ři, aby vztah s Hospodinem nebyl
jen náboženství, ale aby šlo o ži-
vou víru, která se projevuje skut-

ky. Aby jejich vztah k Hospodinu
se projevoval v milosrdenství,
tedy v běžných okolnostech týka-
jících se mezilidských vztahů kaž-
dého dne. Aby jejich vztah k Hos-
podinu nebyl ohraničen zdmi
jeruzalémského chrámu, ale dotý-
kal se i praxe mimo chrám.
Znát Boha, poznávat ho, vyžaduje
od člověka být blízko k němu.
Předpokládá se, že Boží děti, lidé
z Božího národa mají k Bohu blíz-
ko. Jenže jak za Staré smlouvy, tak
za nové mají Boží děti tendenci
sklouznout k bezmyšlenkovým
stereotypům, k úkonům, k nábo-
ženství, k formálnímu a nikoliv
osobnímu vztahu s Bohem skrze
Pána Ježíše Krista. 
I k nám zní výzva, abychom byli
srdcaři! Bůh od nás nechce nábo-
ženství, ale živou víru. 

Erik Poloha
kazatel Sboru Bratrské jednoty
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Poselství k 5. neděli po svaté trojici

„Slova klasika - básníka Fráni Šrám-
ka mají hodně do sebe. Léto je čas
barev a žhavého slunce, dozrávají-
cích malin, luk provoněných poseče-
ným senem, naplno znějících sere-
nád cvrčků, nebo zase čas pro pří-
jemně vanoucí chladivý větřík…“
Tak pochopila Kateřina Horáková
ve svém internetovém zápisu Šrám-
kovo nadšení pro nejkrásnější obdo-
bí roku. Jsou ovšem lidé, kteří dávají
přednost jiné roční době, léto je pro
ně příliš teplé. Ale většina z nás se už
od školních let těší na období prázd-
nin. A to „žhavé slunce“ k němu

patří, zahání nás do chladné vody.
Propršené chladné léto je vždycky
zklamáním. Jistě jste si všimli, že jas-

né letní dny ubíhají mnohem rychle-
ji než ty potemnělé na podzim a 
v zimě. Přitom jsem byl nedávno
upozorněn v jednom kvízu, že léto je
na počet dnů nejdelší astronomickou
čtvrtinou roku. Většina krásných
vzpomínek, nejvíc hezkých fotogra-
fií se váže k létu.  Byl to čas prázdnin,
dovolených, letních táborů, výletů,
jízd na kole, sportovních her, cest za
hranice. Do jakého léta jsme vstoupi-
li letos?
Určitě také vy obohatíte své album
nebo elektroniku záznamy přírody,

léto budiž pochváleno
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Na 30. července připadá kulaté výročí 600 let od první pražské defe-
nestrace z oken Novoměstské radnice (1419). Co jí předcházelo? Bylo
by zjednodušující povědět, že vzplály jiskry kostnické hranice. Od té
doby, za ty čtyři roky, se toho hodně událo a společnost se diferencio-
vala. Vyvíjí se situace strany podobojí, panských přívrženců a nižší
šlechty, konzervativních měšťanů a radikálních nižších vrstev i ven-
kova, ovlivněného potulnými kazateli a srocením lidu, tábory na ho-
rách. V pozadí je i hrozba křížové výpravy. Papežská krize skončila
volbou Martina V., který „v únoru 1418 potvrdil všecky protihusitské
výnosy koncilu a vydal podrobný program na vyhubení českého kacíř-
ství a hrozil i krajní možností vyhlášení kříže“. V této atmosféře se
husitské hnutí radikalizuje v očekávání změny poměrů ve zkažené
církvi i společnosti. Až mysticky je prožívané společenství s Kristem
při častém přijímání z kalicha v naději brzkého příchodu Pána církve.
Davy scházející se na horách však byly dosud pokojné a nenásilné.
Zraje však i mocenská krize a nešťastnou je situace Václava IV., zprvu
do určité míry povolného, hledajícího však východisko i ve vztahu 
k papeži a bratru Zikmundovi. Posléze král ztrácí kontrolu nad situa-
cí i sebou samým a upadá do návalů vzteku. Nakonec nařídí vyhnat 
z far království kněze podobojí, posléze povolí v Praze jen tři takové
farnosti. Podlehne i udáním, že mluvčí lidu Mikuláš z Husi jej chce
svrhnout. Václav jej dal zatknout a po nepokojích vykázat z Prahy. 
V té situaci kněz Koranda na horách káže, že napříště je třeba přijít
nikoli jen s holemi, nýbrž se zbraní. Situace se vyhrotí, když Václav
provokativně 6. července 1419, na den mistra Jana Husa(!), provede
převrat na Novoměstské radnici, kde kompletně vyměnil novoměst-
skou radu. Noví konšelé zatkli několik husitů, vyhnali z far husitské
žáky a zakázali husitská procesí. Václavův pokus o vyřešení situace
měl jen „bumerangový efekt“. Stranou ponechme lákavý problém,
zda se následně jednalo o „výbuch hněvu“, nebo přesně naplánova-
nou akci. Přiklonit se je možno k jednomu i druhému.
Z toho, co je známo, uveďme pokus o rekonstrukci nastalého dění. Na
30. července 1419 svolal Jan Želivský Pražany do kostela P. Marie
Sněžné na bohoslužbu, jež navázala na předchozí plamenná Želiv-
ského kázání: „Nyní jest příhodný čas spomoci a vykonati předsevzetí
svá k setření nepřátel, kteříž povstali proti nám“ s citací o Judit, která
přistoupila k hlavě Holofernově, sňala meč a řekla: „Posilň mne, Pane
Bože, v tento den. A uťala hlavu jeho“. Do kostela dorazili již někteří
přítomní ozbrojeni. Po bohoslužbě vyšel z kostela průvod v čele s Že-
livskýma a zamířil ke kostelu sv. Štěpána, nedávno husitům odňaté-
ho. Farář dal před nimi kostel uzavřít. Otevřen však byl násilím. Kněz
a jeho farníci byli vyhnáni. Plundrována byla přilehlá fara. Poté pří-
tomní přijímali podobojí. Žitnou ulicí táhl dav k Novoměstské radni-
ci. Bylo to týden po táborech na Bechyňsku. Mnoho přítomných se
jich účastnilo. Nynější rozjitřená atmosféra mohla snad být ještě
uklidněna, když byla vyslána delegace, aby vyjednávala o propuště-
ní uvězněných bratří, což bylo purkmistrem a konšely stroze odmít-
nuto. Situace akcelerovala poté, co proti zástupu byli vysláni biřici ve
zbroji, čímž byl přilit olej do ohně. Ti ovšem nemohli uspět. Konečně
podnětem k zažehnutí útoku na radnici mohlo být, že se úředníci
(podle kroniky Vavřince z Březové) z oken radnice “vysmívali proce-
sí“. Následně mělo z oken radnice dojít i k házení kamení. Udává se,
že Želivským byla na žerdi nesena svátost oltářní a jeden z kamenů ji
i trefil. Podle domněnky profesora Pekaře mohlo jít o pozdější opráv-
nění útoku, avšak ten fakt byl zanesen již v nejstarších pramenech.
Dalšího velení se měl ujmout přítomný Žižka a následovalo kvapné
dobytí radnice. Z jejich oken bylo vyházeno kolem třinácti obětí,

Převrat na radnici
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V místě, kam v létě míří mnozí vodáci, či tudy na lodích pro-
jíždějí; na Sázavě nedaleko Benešova, jejíž dominantu tvoří
nikdy nedostavěná gotická věž Sázavského kláštera a na
druhé straně řeky Sázavy Sbor opata Prokopa Církve čs.
husitské na Sázavě, se na Nábřeží Cyrila a Metoděje usku-
tečnila poslední červnovou sobotu (29. června) Pouť na
Sázavě. Přesto, že to byl již XIX. ročník této pouti, bylo
mnohé nové. Nové místo pouti, spolupráce s nově zvolenou
radnicí, poprvé se představili sázavské Woskovky (taneční a
hudební workshopy pro nejmenší), poprvé byly do zážitkové
hry zapojeny nejen děti, ale i rodiče a poprvé také v rámci této
hry plné nejrůznějších úkolů a překvapení na stanovištích
putovali mnozí, kteří se zúčastnili, k Prokopově studánce.
Díky dobrovolníkům – studentům Husova institutu teolo-
gických studií, VOŠ a VŠ sv. Alžběty a dalším sestrám a bra-
třím, kteří připravili a zajišťovali jednotlivá stanoviště, se
poutníci mnohé přitom hravou formou dozvěděli nejen o
Prokopovi a Cyrilovi a Metodějovi, ale zajezdili si třeba též
na maketách koní, stavěli gotickou katedrálu z krabic, luštili
slova, zpívali apod. Odměnou za vykonanou pouť  jim bylo
sladké linecké kolečko pečené s láskou sestrou Janou a na krk
dřevěný kalíšek rovněž s láskou vyrobený. Naopak již po
několikáté osvědčenou aktivitou byl kvíz během agapálního
společného oběda, kdy na stolech nechyběl chléb a víno v

podobě pevné i tekuté – díky naší milé sponzorce- a dále to, co
poutníci dovezli, či si případně přinesli na stůl z koutku roz-
manitého občerstvení připraveného sestrami z Nízkoprahu
Husita v Praze na Žižkově. O hlavní cenu – víkendový pobyt
v zařízení Betlém v Janských Lázních – se v kvízu Co víš o?
utkaly dva týmy, druhé místo – lístky do Centra M. J. Husa
v Husinci a i třetí cena – lístky na koncert v Chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, udělaly výher-

AktuAlitA: Pouť nA SázAvě – rAdoSt, Sdílení, inSPirAce i SPočinutí... 
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z církví doma i ve světě
češi nA něMeckéM kircHentAgu PředStAvili církevní školy
Německý evangelický Kirchentag je obrovský veletrh křesťanských organi-
zací z celého Německa a okolních států. Ekumenická rada církví v České
republice pořádá s podporou Česko-německého fondu budoucnosti tradič-
ně výpravu českých křesťanů na tuto událost a zároveň představuje na
mezinárodním fóru církevní práci a ekumenickou spolupráci v naší zemi.
Letos se hlavním tématem české výpravy stalo církevní školství. Církevní
školství si Ekumenická rada církví zvolila za letošní téma především proto,
že představuje důležitou službu, kterou české církve odvádějí ve prospěch
veřejnosti. Na řadě míst pokrývají církevní školy sektory poptávky po vzdě-
lání, které by nedokázaly pokrýt školy veřejné. Prezentace na Kirchentagu
představila několik příkladů úspěšných škol – od mateřských po střední – 
s církevním zřizovatelem. 
Dalším tématem, které česká výprava prezentovala, je práce ekumenické
komise pro 17. století. Tu vytvořila Ekumenická rada církví společně s Čes-
kou biskupskou konferencí, aby zpracovala obtížná a dodnes rozdělující
témata této historické epochy a aby po odborné i po církevní stránce při-
pravila připomínky výročí bitvy na Bílé Hoře (2020) a staroměstských
poprav účastníků stavovského odboje (2021). Stánek Ekumenické rady círk-
ví byl na Kirchentagu součástí oblíbeného „tržiště možností,“ kde se pre-
zentují nejrůznější křesťanské organizace.
Celkové téma letošního Kirchentagu bylo „Na co vlastně spoléháš?“ a
vycházelo z Bible z 2. Královské 18,19. Spolu s hostitelským luterským evan-
gelickým sborem česká výprava k tomuto tématu organizovala i česko-
německý večer se společnou bohoslužbou a slavnostním pohoštěním. 
Tradice německých evangelických Kirchentagů jde až do roku 1949.
Účastní se ho na 250000 křesťanek a křesťanů z celého Německa, ale i ze
sousedních zemí. Letošní ročník se konal 19. - 23. června v Dortmundu.
Česká výprava organizovaná Ekumenickou radou církví měla přes 70
členů.

Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC

přátel, veselého koupání v rybníku
nebo v moři, či výstupů na strmé
kopce. Pestrý kámen, nádherná
mušle, vylisovaný květ, zápis do
cestovního deníčku nebo dokonce
natočené video vám připomenou ty
blažené dny. Někteří se snažíme ty
věci blíže poznávat, určujeme si
druhy pestrých motýlů, rostlin, zví-
řat, barevné minerály. Láska k příro-
dě! To je dobrá věc, potřebná v době,
kdy obrovské sklady dovozních fi-
rem i fotovoltaické panely ukrajují
nemilosrdně z těch krás. Ale dovolte
mi otázku: Stačí, že se nám to líbí, že
si to vyfotíme, že se o tom třeba i
poučíme? V biblické pomůcce „Den-
ní čtení 2017“ mě zastavil citát staro-
bylého církevního otce Origena:
„První lidé se dívali vzhůru a v pozem-
ském viděli obraz věcí nebeských. Avšak
hřích vtlačil jejich pohled dolů, od té
chvíle vidí jen věci nepovznášející
mysl“. 
Škarohlíd jeden, řekneme si možná
nad takovým vyjádřením. Cožpak
se naše mysl, náš smysl pro krásu
nepovznesl nad babočkou paví oko,
skákajícími delfíny nebo jen polem
lemovaným rudými vlčími máky? A
jak se vznášel! Ale za pár dnů přistál
opět v šedivé všednosti povinností,
problémů ve škole, těžkostí v práci,

obavy z diagnózy, kterou nám sdělí
lékař. Honem si promítneme záběry
z dovolené, na chvíli nás to potěší,
ale sotva zhasneme počítač, je vlna
starostí, strachu nebo nudy zpátky.
On měl ten patriarcha Origenes
pravdu. Ty věci jsou nádherné, zají-
mavé, ale i nejkrásnější motýl zahy-
ne, louka ozdobená květy je poseče-
na, mořský příboj hučí jistě dál, ale je
daleko. Ty krásy nepovznesly naši
mysl natrvalo. Zase se díváme do
šedivých zdí paneláků nebo na špat-
ně utřenou školní tabuli. Co nám
schází?
To, čím Origenes začal, nebo vlastně,
co bylo přirozené prvním lidem. Oni
věděli, že každý lístek, každý mra-
venec, neřku-li komická žirafa, jsou
dílem Stvořitele, jeho tvůrčí invence,
jeho smyslu pro krásu (někdy bizar-
ní, ale přece krásu), dokonce jeho
pochopení pro humor. Mezi nás a
Tvůrce vstoupil hřích. Nemusí to
být hned vražda nebo loupež, stačí,
když se spokojíme tím, že to všecko
rostlo a měnilo se miliony let, když
si necháme nakukat, že se to všecko
udělalo samo a vlastně náhodou.
Přitom si neuvědomíme, že i ty bá-
ječné lidské vědy jenom krůček po
krůčku odhalují geniální a vlastně
supermoderní metody Božího tvoře-
ní. Chybí nám ten pohled prvních

lidí vzhůru a zahlédnutí věcí nebes-
kých.
Naštěstí to nezůstalo jen u Adama a
Evy v ráji. Naštěstí tu a tam i pozdě-
ji prohlédl některý člověk, honem
sedl a napsal na papyrus třeba: „Ne-
besa vypravují o Boží slávě, obloha hovo-
ří o díle jeho rukou“ (Žalm 19). A jiné-
mu uvízlo v paměti a zaznamenal,
co řekl někde ve stínu stromů jeho
Mistr: „Podívejte se na ptáky: nesejí ani
nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek,
ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o
mnoho cennější?“ (Mt 6, 26). To měl
na mysli starověký učitel církve. Od
všech  krás letních dobrodružství –
ale i od šedi paneláků a hromad
nevyřízených lejster nebo tlustých
učebnic – máme pozvednout du-
chovní zrak vzhůru a uvědomit si:
Za tím vším barevným letním, i
šedivým zimním, je náš mocný,
vynalézavý, ale především milující
Otec. Pak nebudou vzpomínky na
krásy letních dovolených a výprav
bolet, ale budou nám dokladem
velikosti a lásky Toho, kterému na
nás záleží. Tak, jak zpíváme v jedné
písničce: „A tážeš se, proč to učinil?
K radosti naší. Ó, věř tomu, Otec to
byl. K radosti naší tak slavně on vše
učinil!“

Pavel Javornický
Foto Věra Javornická
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Vážený bratře kardinále,
píši Vám jako ten, který s Vámi spolupracoval dvě desít-
ky let a jako předseda Ekumenické rady církví společně
s Vámi žehnal vojenským kaplanům, sloužil ve svato-
vítské katedrále i v naší církvi při ekumenických shro-
mážděních. Společně s Vámi jsem také jednal s předsta-
viteli státu ve věci zmírnění křivd komunismu. Vždy
jsem si Vás vážil jako rozvážného člověka a upřímného
křesťana. 
Dnes se ozývám ve věci hlubokého a doutnajícího kon-
fliktu. Skupina pro obnovu mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí agresivně usiluje o jeho posta-
vení. Vaše dopisy na Ekumenickou radu a vyjádření
různých lidí ve státní správě potvrzují, že silně podpo-
rujete umístění tohoto sloupu sváru na nejprestižnější
pražské náměstí, kde se odehrávalo mnoho historických
událostí.
Před dvěma lety Zastupitelstvo Magistrátu odhlasovalo,
že se sloup na náměstí vracet nebude. 21. 6. 2019 bylo
znovu odhlasováno, že sloup se vracet nebude. Bylo to
přesně v den, kdy jsem moderoval v chrámu sv. Miku-
láše na Staroměstském náměstí pietní shromáždění 
k připomenutí 27 pánů popravených několik metrů ved-
le místa, kde měl být znovu vztyčen sloup. Při svém pro-
jevu jsem hleděl do očí potomků popravených, kteří při-
jeli na toto shromáždění. Byly zastoupeny historické
společnosti a spolek Exulant, který dodnes sdružuje
potomky vyhnaných. Zaznělo více projevů a musím říct,
že jsem se až děsil hněvu, který se objevuje u odpůrců
sloupu. Pohybuji se 45 let v ekumenickém hnutí a jsem
vděčný za to, co česká ekumena dosáhla. Nyní hrozí roz-
bití toho, co bylo, z Boží milosti, dosaženo. Váš před-
chůdce, kardinál Miloslav Vlk měl citlivost a pochopení
a aktivitu spolku pro obnovu sloupu brzdil. Vy děláte
pravý opak a obnovu sloupu podporujete a osobní inter-
vencí prosazujete.
Dovolte, abych Vám sdělil, že to mě a také mnohé pro-
testanty hluboce zraňuje. Po Bílé hoře se rozpoutalo 
v Čechách a na Moravě peklo. Pod taktovkou katolické
církve a císařské moci začaly monstr procesy, popravy,
výslechy, mučení, vyhánění tisíců lidí do exilu. O síle a
krutosti pronásledování svědčilo to, že původní počty
protestantů v českém království se během 150 let dra-
maticky změnily. Z 90 % protestantů zbylo 10 %. Když
jsme spolu sloužili při výročí Jednoty bratrské v

Kunvaldu, tak jste pověděl, že v Římě byly na stole dva
způsoby řešení situace: jeden mírný a jeden násilný. Byl
použit ten násilný a za ten jste se tenkrát omluvil.
Vděčně jsme to přijali a s radostí dál ekumenicky spolu-
pracovali. 
Naše země má velmi pestré, dramatické a často krvavé
dějiny. Ještě můj dědeček a moje babička byli za Rakous-
ka-Uherska perzekvováni katolickou církví. Dodnes se
projevuje rozdílný pohled na reformaci a protireforma-
ci. České církve zažily mnoho pronásledování. Byli jsme
společně pronásledováni v době totalitních režimů.
Přece jen je ale rozdíl být pronásledován komunisty a
být mučen a zabíjen těmi, kteří se považovali za křesťa-
ny. Proto je naše bolest z obnovy sloupu velká. Je to
sloup, který pro část národa bude vždy symbolizovat
útlak a nesmírnou bolest těch, kteří museli své domovy
opustit. Stačí si přečíst Komenského „Historii o proti-
venstvích církve české“ nebo jeho „Retuňk proti
Antikristu“. Ani dnes se nedaří smířit pohled na tuto
dobu vyjádřenou napětím mezi pohledy Palackého a
Pekaře. Někteří budou považovat potridentské katolic-
tví za reformaci a jiní za zahájení mocenské, dobyvačné
a kruté hrůzovlády charakteristické spojením trůnu a
oltáře. Pro některé jsou Habsburkové ochránci národ-
ních hodnot a pro jiné představitelé útlaku českého
národa. Pro někoho Alois Jirásek ve svých románech
zveličoval problémy, jiní se domnívají, že protireforma-
ce byla ještě krutější, než ji ve svých románech zachytil.  
Svou historii nemůžeme vymazat. Nemá cenu ji přepi-
sovat. Různé přístupy mohou existovat vedle sebe, aby-
chom se z nich poučili pro přítomnost. 
Dovoluji si Vás požádat, abyste pomohl vyřešit konflikt-
ní situaci. Napodobenina sloupu vytvořená sochařem
Váňou je jistě pěkná a mohla by být umístěna na vhod-
né místo, např. do zahrady Břevnovského kláštera.
Pokud na Staroměstské náměstí má být něco umístěno,
ať magistrát vypíše soutěž na symbol smíření.
Pokud bude dál prosazována obnova sloupu, porostou
na obou stranách bariéry emoce a budou přibývat zra-
nění. Mariánský sloup několik metrů od popraviště je
pro mnohé z nás skandálním symbolem, ze kterého
nelze oddiskutovat, že blahoslavená Marie zapichuje
draka, kterým jsme míněni my protestanté jako heretici,
a podobně i andělé na podstavci zabíjejí svými kopími
nás, heretiky a potomky kališníků, Jednoty bratrské,
luterány a kalvinisty.
Je třeba se smířit s tím, že zde budou ti, kteří podobně

Mariánský sloup stále na programu

včetně purkmistra, tří konšelů a měšťanů je hájících. Na místo při-
chvátal ještě podkomoří se třemi stovkami jízdných, když už bylo po
všem. Byli v defenzivě a vycouvali z místa pryč. Nakonec král při-
stoupil na kompromis, když uznal nové městské, husitské radní. Pár
dní nato 16. srpna vyčerpán, zřejmě na mrtvici, ve věku 58 let zemřel.
Své kouzlo nad hrůzným děním má dovětek Palackého: „Že pak
nikdo tehdáž se nenašel, jenž by ubohým zabitým na ulici byl pobral
jejich šaty a pásy stříbrné, to dávalo důkaz patrný, že Pražský lid obec-
ný k neřestné bouři té nejinou náruživostí nežli pouze fanatickou
pomstou puzen byl.“ Končit pesimisticky? Co z husitského hnutí dob-
rého vzešlo? Nakonec spělo ke konsensu v něm samé, posléze i 
k poměrné shodě mezi stranami pod jednou a pod obojí. Dobré je při-
pomenout, že hnutí vzešlá „zezdola“ nakonec inklinují ke středu,
nebo končí „na pravici“. I to se v Čechách stalo. A sám Žižka se inkvi-
zitorsky zbavil extrémního křídla. Vstříc krvavé křížové výpravě se
radikální a umírnění Pražané s Tábory sjednotili na čtyřech praž-
ských artikulech. Společný husitský program, přijatý na zemském
sněmu v Čáslavi (1421), se týkal svobody projevu, přijímání podobo-
jí, rovnosti před zákonem a konce světského panování církve. Nanej-
výš moderní a hodné obdivu podnes.

Jan Kašper Dokončení na str. 3

cům radost, s nadšením ale soutěžilo všech 11 týmů. Vybírali z otázek o pouti a
putování, o vodě, o Prokopovi, Cyrilovi a Metodějovi, Bibli a jejích překladech,
bohoslužbě. Bohoslužbou pod širým nebem, kterou vedl patriarcha Církve čs.
husitské Dr. Tomáš Butta a kázal pražský biskup Doc. Dr. David Tonzar, celá
pouť v 10 h začala a písněmi z Taizé jsme se po 16. h rozloučili ve Sboru opata
Prokopa. Místní náboženská obec je hlavním pořadatelem celé pouti 
ve spolupráci s městem Sázava. V dětském programu nechyběl celodenní koutek
malování s letošní ne–soutěží – každý malíř vyhrával a také vystoupení malých
tanečnic z Nízkoprahu Husita, které se zapojily i do workshopu Woskovek i do
interaktivního zpívání s obrázky s Beruškou bandem, která dokázala i v teple, které
nás celý den provázelo, vytvořit spolu s dětmi z rekvizit a díky jejich představivosti
chladivou vodu, nebo třeba spojeného hada. Zábavně – s namalovanými maskami
a dalšími rekvizitami jako třeba Basileou TV a několika gagy, ale i velmi až místy
hutným a obsažným textem z pera radotínského faráře Davida Hrona  vystoupilo
i divadlo pro dospělé, které nastudovali mladí duchovní i laici z Husova sboru 
v Praze na Vinohradech pod názvem Basilejský koncil. Na pouti nechyběl stánek
s keramikou a dalšími výrobky z diakonického centra Nazaret v Borovanech, Fair
tradová káva z Ekumenické akademie Praha, pivo, limo i oříšky v cukru a cukrová
vata. Jen kolotoče, které již byly postaveny pro další pouť, která se na Sázavě usku-
teční, byly zatím stále ještě v hlubokém spánku. Nikomu z přítomných to ale neva-
dilo. Atmosféra byla opět krásná, jen poutníků bylo méně. Budeme rádi, když se
při příštím XX. ročníku Pouti na Sázavě, který se uskuteční opět poslední červ-
novou sobotu 27. června 2020 sejdeme i s dalšími sestrami a bratřími ze všech círk-
ví, se všemi poutníky, kteří rádi spočinou v sobotním dni a načerpají novou sílu
pro všední dny. Zaznamenejte si již datum na příští rok a v sobotu na shledanou
na XX. Pouti na Sázavě!  

Hana Tonzarová
duchovní Církve československé husitské
a hlavní koordinátorka Pouti na Sázavě

Dokončení ze str. 1

Převrat na radnici

AktuAlitA: Pouť nA SázAvě ...
Dokončení ze str. 1

Přestože zastupitelstvo Hlavního města Prahy odmítlo mariánský sloup na Staroměstském náměs-
tí i na posledním zasedání 21. června, podporovatelé v čele s pražským arcibiskupem kardinálem
dominikem dukou, se připravují na revokaci usnesení hned začátkem září.
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Pokračování z minulého čísla
Boží lid pod tlakem je vždycky
lidem vyznávajícím. V Abakukově
době se ovšem zdálo, že Kaldejci
mají stále navrch. Dějiny světa jdou
zdánlivě bez Božího zásahu dál.
Abakuk přesto drží stráž, vyhlíží, i
když zatím nic nevidí. Soustřeďuje
se na modlitbách, drží se pevně
Božího slova i Božích zaslíbení,
která jsou mu důkazem a zárukou,
že se Boží slova jednoho dne napl-
ní.
Bůh dává Abakukovi v jeho zápase
víry zvláštní příkaz. Má vzít tabuli
a na ni napsat Boží slovo, soud nad
Kaldejci. Má to učinit proto, aby
Hospodinova slova měl každý čte-
nář před očima. Abakuk beze slova
poslechl. Postavil svůj život na
Božím slově! Věděl, že Bůh drží a
plní to, co slíbil. Stojí tu svému
Bohu na svědectví. Volá k následo-
vání, aby všichni, kteří Boha milují,
vydávali svými životy svědectví o
tom, co ve víře přijali. A když bude
třeba ukázat lidem kolem, co Bůh
přikazuje, je třeba vzít názornou
pomůcku třeba v podobě tabule, a
na ni napsat, co Bůh vzkazuje. I my
máme Boží slovo číst svým dětem,
vnoučatům, pravnoučatům až do
chvíle, než bude splněno do posled-
ního písmene to, co Bůh pověděl a
co zaslíbil. A kdyby se stalo, že
bychom byli před tím odvoláni na
věčnost, potom máme zanechat
tuto tabuli s Božím vzkazem všem
svým potomkům jako dědictví, že
Boží slovo platí a přetrvává na
věky! Abakuk se na Boží slovo cele
spolehnul. Jeho víra v Boha byla
pevná. Takovou připomíná i apoš-
tol Pavel ve svém listě k Židům
(11,1), když říká, že věřit Bohu zna-
mená „spolehnout se na to, v co
doufáme a být si jisti tím, co nevidí-

me!“ Proto i my máme stát na strá-
ži, protože naše víra je zcela určitou
a jistou nadějí toho, co teprve při-
jde. Abakuk dobře věděl, že napříč
Písmem jdou dvě cesty. Jedna je
široká, která je cestou vzpoury proti
Bohu, vytržení se z jeho ruky, od-
mítání jeho pomoci a zahození
všech jeho zaslíbení. Druhá je úzká,
je to cesta následování Božího volá-
ní, očekávání na Boha a pevné na
něho spolehnutí. Abakuk nás staví
před tajemství tohoto vyvolení a
sám se jasně zařazuje! Chce se počí-
tat a zařadit mezi Boží zachráněné.
A kdyby se ho někdo zeptal, proč se
řadí k těmto zachráněným, jak říká
spravedlivým, potom by neukázal
na sebe, protože by ukazoval jen na
svou lidskou bídu, ale na Boží ruku,
která zachraňuje! V pohledu na
Boží jednání byl vždycky ve svém
životě odkázán na víru v Boží slo-
vo. Jedině z víry žije. Sám před
Hospodina nemůže přinést nic,
protože ani nic nemá, jen prázdné
ruce zašpiněné svou neposlušností
a hříchem. A tak čtenářům předklá-
dá svoje důvěřivé a nadějné spoleh-
nutí se na Boží dobrotu. Otvírá
svoje srdce před Bohem a očekává
na jeho milost. Ví, že dojde sprave-
dlnosti, která není odkazem na
něco absolutně čistého a neposkvr-
něného. Vždyť spravedlivý v Písmu
je například v novozákonním po-
selství celník v chrámě, který se ani
neodvažuje pohledět k Bohu, pro-
tože všechny stránky jeho životní
knihy jsou pošpiněné. A přesto o
něm Písmo říká, že odešel osprave-
dlněn do svého domu! Takže jen
Boží ruka, z lásky k nám vztažená,
zachraňuje a ospravedlňuje hříšní-
ka. Jedině z víry může žít spraved-
livý. Žádná výmluva nezachrání
život, žádné omluvy neobstojí. Jen

Bůh svatý, svrchovaný a v Kristu
Ježíši milostivý, může být volán na
pomoc tam, kde jde o záchranu
našeho lidského srdce. Jenže tady
se cesty dělí, a jen jedna vede ke
spáse. To je tajemství, které odkrý-
vá Abakuk. Sám volí cestu s Bo-
hem. Chce být na jeho straně a pod
jeho milostí.
Naše víra nesetrvává při tom, co
máme před očima, co máme nebo si
myslíme, že máme zajištěné, nebo
co je pro nás samozřejmé. Naše víra
směle vstupuje do oblasti, kde ne-
máme žádných viditelných opor
naděje, kde proti všemu našemu
nadání a proti všem našim schop-
nostem platí a působí svrchovaná a
tvůrčí Boží moc. Takovou víru měl
Abakuk i mnozí další svědkové. V
Písmu máme řadu příkladů. V tom
nejstarším, v Abrahamově příběhu
všechno nasvědčovalo o slabosti a
bídě Sářině. Přesto se Abraham
sklonil před Bohem, vzdal mu
chválu a spolehnul se na Boží slovo.
Uvěřil tomu, že mu Bůh dá ještě
potomka. Věrně čekal a očekával
naplnění Božího slova. Nezapo-
chyboval o Božím zaslíbení, i když
přislibovalo něco, co odporovalo
lidské zkušenosti. Nevím, zda je při
nás také taková pevná a hluboká
víra, která vždycky očekává napl-
nění Božích zaslíbení a čeká na
konec všech Božích cest? Abakuk
všechen důraz položil na moc a věr-
nost Boží. Bůh mu byl nade vše
věrný, i když k nápravě Božího lidu
používal svoje metody. Byl scho-
pen vzbudit národ lítý! I dnes, stej-
ně jako tenkrát, Boží slovo platí! 
A platí i pro případ naší neposluš-
nosti. 

Pavel Rybín
Pokračování příště
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Ústav dějin umění AV ČR se připojil k memorandu o kopii Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí, adresovanému MUDr. Zdeňku
Hřibovi, primátoru hl. m. Prahy: 
Vážený pane primátore, vážené členky a členové Rady hl. města Prahy,
obracíme se na Vás jako představitelé odborných uměleckohistorických
institucí a vysokoškolských pracovišť ve věci diskutované obnovy
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V poslední době aktivity
zastánců obnovy výrazně stouply a my – v obavách, aby již dříve vyslo-
vené a odborně podložené argumenty nezapadly ve vzrušené atmosféře –
chceme znovu připomenout důležitá a bohužel opomíjená fakta, která 
v často zjednodušených či dokonce zavádějících prohlášeních nezazníva-
jí. Celá záležitost má jak svou ideovou, či spíše ideologickou rovinu, tak
rovinu odbornou, památkovou a uměleckohistorickou. Obecně se však
dotýká kulturního principu úcty k naší minulosti, obavy z manipulace his-
torického vědomí, a proto musí každé rozhodování v této věci zohlednit
zásadní, neautentický a moderní zásah do cenné podoby historického
centra hlavního města Prahy. 
Od zastánců obnovy reprezentovaných Společností pro obnovu marián-
ského sloupu opakovaně slýcháme, že sloup byl vztyčen po ukončení tři-
cetileté války na památku úspěšné obrany Starého a Nového Města proti
švédským obléhatelům na samém konci války v roce 1648. Toto tvrzení
však opomíjí řadu dalších okolností, které vznik a vnímání sloupu v době
jeho vzniku a v průběhu času ovlivnily. Zastánci vůbec nepřihlíží k tomu,
že umělecké dílo – jímž Mariánský sloup nepochybně byl – na sebe navrst-
vilo řadu významů, které jsou dány historickými, kulturními, lokálními i
uměleckými okolnostmi jeho vzniku. Tuto vrstvu významů, které se váží
k Mariánskému sloupu, nelze pro jejich aktuální promlouvání do součas-
né debaty opomenout a rádi bychom je stručně shrnuli.
Mariánský sloup přikázal císař Ferdinand III. postavit na Staroměstském
náměstí a výslovně si přál, aby byl proveden podle vzoru vídeňského
sloupu stojícího od roku 1647 před jezuitským kostelem na náměstí Am
Hof. Při vysvěcení vídeňského sloupu císař zasvětil Panně Marii jako vlád-
kyni a patronce sám sebe, své potomky, lid rakouských zemí a vojsko.
Náboženský akt se tak posunul do roviny politicko-ideologické deklarace.
Když císař žádal o použití formy vídeňského sloupu v Praze, přenášel tak
do českého prostředí stejné ideové koncepty. V Praze však tato nábožen-
sko-politická deklarace tzv. rakouské zbožnosti (pietas Austriaca) začala
žít vlastním životem, a to zejména díky místu zvolenému pro stavbu slou-
pu. Rozhodně nebylo vybráno náhodou.
Prostor Staroměstského náměstí je totiž místem mimořádné historické
paměti. Stavbou sloupu se Habsburkové chtěli vypořádat s jejím podstat-
ným dílem a deklarovat zde své vlastní vladařské nároky i rekatolizační
program, jehož symbolem se zde stala postava Panny Marie. Aktuálního
genia loci prostoru náměstí vytvářely v prvé řadě dvě dominanty: radni-
ce, tedy politické centrum Starého Města pražského fungující zde od stře-
dověku, symbolizující v devíze Praga caput regni autoritu města, kterou
Habsburkové od 16. století systematicky omezovali. Na opačné straně
náměstí se tyčilo další místo střetu – kostel Panny Marie před Týnem,
chrám utrakvistické církve mající své kořeny v českém husitství. Po Bílé
hoře byl z průčelí kostela svržen kalich ‒ symbol utrakvismu a nahradila
jej socha Panny Marie. Instalace těchto, a dalších monumentů v prostoru
Staroměstského náměstí tedy znamenala proces rituální očisty města a
země od nekatolické minulosti a ztělesňovala zahájení symbolické rekato-
lizace tohoto klíčového prostoru. Tento exkurz zřetelně vypovídá o tom,
že mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální
výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program mili-
tantní katolické protireformace. Tento ideologický koncept zdaleka přesa-
hoval rámec pouhé paměti na úspěšnou obranu Starého a Nového města
v roce 1648. 
Tomuto radikálně rekatolizačnímu významovému programu odpovídala
i podoba jednotlivých soch Mariánského sloupu: Panna Marie na vrcholu
byla zpodobena jako tzv. Panna Marie Neposkvrněného početí, která byla
symbolem obnovy (v českém prostředí často násilné) katolické víry. An-
dělé, umístění v přízemí sousoší, byli zpodobeni v boji s ďábly a dalšími
příšerami. Ty byly jako bytosti temna a zla v dobové symbolice a aktuál-
ním protireformačním kontextu chápány jako pokoření nekatoličtí „kací-
ři“. Tedy stejně, jako političtí nepřátelé Habsburků – tj. české nekatolické
stavy poražené na Bílé hoře. Pražský Mariánský sloup tedy nebyl jen
memoriální památkou, ale také symbolem expanzivní habsburské katolic-
ko-protireformační propagandy. V tomto kontextu je zřejmé, že v žádném
případě nemůže fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi
církvemi.
Vedle těchto historických a kulturních argumentů proti obnově marián-
ského sloupu stojí dále důvody čistě praktické. Od zastánců obnovy slý-
cháme, že nový sloup bude kopií barokní památky. K tomu, aby bylo
možné vyrobit kopii původního originálu je však zapotřebí jeho podrob-
ná obrazová a fotografická dokumentace, případně musí dochované zbyt-
ky barokní památky poskytnout dostatek podkladů pro zhotovení kopie.
Bohužel ani dochovaná dokumentace, ani zbytky originálu tuto možnost
nenabízejí. Zobrazení na grafických listech jsou velmi nepřesná a fotogra-
fie zhotovené před destrukcí sloupu jsou jen pohledy z dálky nedovolují-
cí rekonstrukci detailů. Částečně je dochována jen postava Panny Marie a
jedna andělská skupina, další dvě jsou pro kopii díky velmi torzálnímu
dochování nepoužitelné a poslední z nich je opět nevhodná, protože jde o
volnou repliku či spíše napodobeninu zničeného barokního originálu,
pořízenou v 19. století. Kopírovat tedy není podle čeho. Výsledná tzv.
kopie tak má vůči svému baroknímu vzoru jen minimální autentický
vztah. Argumentovat proto úctou k významné barokní památce a její

jako prezident Masaryk vidí vrchol našich dějin v české
reformaci, a ti, kteří se přikloní k linii Pekaře a v době
barokní budou vidět důležité návaznosti na české
duchovní tradice. To nám ale přece nemusí bránit ve
spolupráci v dnešní době. Dokonce je cele otevřena mož-
nost, abychom se vzájemně obdarovávali tím nejkrásněj-
ším z našich duchovních tradic a pěstovali hluboká eku-
menická přátelství. Nesmíme se ale zraňovat a urážet. 
Po celé republice je řada mariánských sloupů, které
nikomu nevadí a dokreslují kolorit českých měst a ven-
kova. Jen sloup ze Staroměstského náměstí je něčím, co
od svého vztyčení budí stálé vášně a zraňuje. Je to sloup,
který připomíná odražení švédské armády, ve které jiní
viděli naději a záchranu před habsburskou a římskou
totalitou. Považují ho za oslavu ztráty české samostat-
nosti. Symboly mají svůj život a dovedou i po letech roz-
dělovat a zraňovat.  
Vážený bratře kardinále, jménem svým a jménem celé
řady evangelických věřících Vás prosím o pomoc ve věci
vyřešení tohoto narůstajícího konfliktu, který může
velmi poničit to, co jste i Vy léta budoval na ekumenic-
kém poli. Tento konflikt není jen v rámci křesťanství, ale
zasahuje také politickou reprezentaci Magistrátu hlavní-
ho města Prahy. Jsou také katolíci, kteří si obnovu slou-
pu v naší současné situaci nepřejí.
Od doby sametové revoluce jsme prošli několika sčítání-
mi lidu. Zmenšování křesťanství v České republice je
velmi dramatické. Zkuste si prodloužit graf vývoje své
církve na další roky, pokud se něco nezmění, úbytek
bude opět velký. Není to příliš povzbudivé. Proto je
třeba, aby se všichni věřící stali aktivními křesťany a
podle slov papežů Jana Pavla II. (Redemptoris missio),
Benedikta XVI. (Caritas in veritate) a Františka (Evan-
gelii gaudium) pracovali v Evropě na nové evangelizaci
a předávání toho nejvzácnějšího, co nám v Ježíši Kristu
bylo svěřeno. Proto se papež František staví proti
pompě, okázalosti a zraňování druhých lidí. Snaha o

obnovu sloupu sváru nás brzdí a strhuje do zbytečných
kontroverzí a bojů.
S pozdravem pokoje a v úctě

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
emeritní předseda Církve bratrské 

a Ekumenické rady církví
předseda Kostnické jednoty

odPověď kArdinálA doMinikA duky
V obsáhlé odpovědi uveřejněné např. v internetovém
vydání Krestandnes.cz, kardinál Duka mj. uvádí:
Po nastoupení na svatovojtěšský pražský stolec v lednu
2011 při ekumenické bohoslužbě v Soukenické ulici jsem
byl dotazován bratry a sestrami z vedení Ekumenické
rady na svůj postoj k obnově Mariánského sloupu.
Vzhledem k časové prodlevě volně cituji svá slova: jako
Duka nechci prosazovat obnovu Mariánského sloupu,
která by způsobila rozpory v ekumeně příp. ve společ-
nosti, pochopte však, že jako pražský arcibiskup nemo-
hu tomu bránit. V diskusi jsme se rozešli. Jako předsta-
vitelé ČBK a Ekumenické rady církví (v té době já jako
předseda ČBK, předsedou ERC byl Joel Ruml a další)
jsme se shodli na následujícím: V zásadě nemůže být
postavena historická replika Jiřího Bendla v tom smyslu,
že zde nebudou sochy andělů s jejich atributy, které by
mohly urážet protestantské církve. Rovněž tak zde
nebudou historické nápisy a na samotném sloupu bude
umístěn nápis „Tento Mariánský sloup byl vyzdvižen jako
symbol ekumenické spolupráce křesťanských církví v ČR a pro-
jev úcty k Ježíšově Matce.“ ... Po mnohých nehorázných
útocích na principy křesťanství ale také i na našeho Pána
Ježíše Krista a jeho Matku považuji za navýsost vhodné,
abychom dokázali v této situaci v naší společnosti, na
onom místě, které je poznamenáno krví a sváry, podat si
ruku, abychom v duchu odpuštění a v duchu pravé tole-
rance dovolili, aby tento projekt diskutovaný a nebyro-
kraticky přijatý v lednu 2011 se stal naším společným
úsilím...                                                                          (red)

Mariánský sloup stále na programu

Dokončení na str.4 

Ústav dějin umění Av čr
ke sloupu

Dokončení ze str. 2



FARA A MODlITEBNA V MOČOVICíCH
(1781 AŽ 1866)
Již nedlouho po vydání tolerančního
patentu roku 1781 se k evangelické-
mu vyznání na území pozdějšího
evangelického sboru v Čáslavi při-
hlásilo 300 rodin. Bylo to třikrát víc,
než byla hranice pro vznik sbo-
ru. První kazatel byl Ondřej Akoš 
z Uher, který začal působit mezi
velikonocemi a svatodušními svátky
roku 1783. Z Uher pocházeli i jeho
dva nástupci. Prvním českým fará-
řem byl Josef Nešpor, který vážně
onemocněl a před smrtí požádal
sbor i církev, aby byl farářem jmeno-
ván jeho syn Pavel, který studoval
teologii. Pavel Nešpor byl za faráře 
v Močovicích zvolen dne 5 listopadu
1837, devět dní před smrtí svého
otce a ve sboru působil až do 
31. října 1888.
Toleranční patent neumožňoval
stavbu kostelů, ani vznik sborů 
v královských městech, proto si sbor
vybral za sídlo nedaleké Močovice.
Roku 1783 vznikl sbor, kterému
hrabě Auersperg věnoval vyhořelou
sýpku. Tu si evangelíci opravili a o
rok později se v ní konaly první
bohoslužby. Protože modlitebna i
fara byla v jednom malém objektu,
byla roku 1817 modlitebna rozšíře-
na. Fara již stála zvlášť. Zlepšení
poměrů přinesl rok 1848 a rok 1861,
kdy se sbor rozhodl přemístit do
Čáslavi, což už bylo možné díky
novému, takzvanému Protestant-
skému patentu, který byl vydán
roku 1861. Nebylo to ale jednodu-
ché, zdaleka ne všichni podporovali
přesun sboru do Čáslavi. Tehdy roz-
hodovala zejména vzdálenost a do-
stupnost, je tedy logické, že lidé,
kteří to měli blíže do Močovic, hla-
sovali proti přesunu. Čáslav byla ale
mnohem strategičtější a navíc se sta-
věla železnice. Farář Nešpor měl
obavy, aby se sbor nerozštěpil. Dal-
ším problémem byli někteří čáslavští
katolíci, kteří si v Čáslavi evangelic-
ký kostel nepřáli, proto pozemek
pro kostel zakoupila třetí osoba. Zá-
kladní kámen nového kostela byl
položen roku 1864. Stavební práce
přerušila válka mezi Pruskem a Ra-
kouskem roku 1866. Toho roku vy-
hořel kostel i s farou v Močovicích, 

v kronice se uvádí, že oheň byl zapá-
len „ohavnou rukou paličovou“,
další zprávy hovoří, že šlo o nešťast-
nou náhodu, kdy hospodyně v sou-
sedním statku přepouštěla máslo a
od toho vznikl požár. Zlí jazykové
dokonce tvrdili, že kostel i faru
zapálili sami evangelíci kvůli pojist-
ce. Peníze z pojistky posloužily při
zakoupení nové fary a také při stav-
bě kostela, protože stavba se protá-
hla a podražila. Další peníze získali
evangelíci od státu jako náhradu za
válečné útrapy. 

PřESTěHOVáNí DO ČáSlAVI
A STAVBA KOSTElA
Farář i s rodinou bydlel po požáru
dočasně u pozdějšího kurátora Vý-
borného, ale již za týden sbor zakou-
pil dům v Čáslavi vedle rozestavě-
ného kostela. Dům patřil staré
vdově, Kateřině Škrétové, která se
bála války a dům se rozhodla rychle
prodat. Ostatně válka se málem stala
osudnou faráři i kostelu. Císařské
úřady vydaly nařízení, aby byli
evangelíci sledováni. V městě se
kvůli tomu srotil dav, který požado-
val zboření kostela a farářovo oběše-
ní, to se naštěstí neuskutečnilo.
Úřady se patrně obávaly, že budou
evangelíci kolaborovat s nepřítelem
jako ve válkách za Marie Terezie.
Farář Nešpor naopak městu pomo-
hl, když pruská armáda obsadila
Čáslav a požadovala rekvizice, na
které město ekonomicky nemělo. 
Z Čáslavi se proto vypravila deputa-
ce do Pardubic, která neúspěšně jed-
nala s generálem pruské armády.
Naštěstí si farář Nešpor všiml prus-
kého vojenského faráře, přes které-
ho se odklad podařilo dojednat.
Pruská armáda se brzy stáhla a re-
kvizice se odevzdávat nakonec
nemusely. Sbor pořádal prozatímně
své bohoslužby v hostinci „U Bílé
růže“ na Kutnohorském předměstí.
První bohoslužby se konaly v no-
vém kostele již o adventu roku 1866
a 6. července 1869 byl vysvěcen. Byl
to slavnostní okamžik, na vysvěcení
se sjelo z Čech a Moravy několik tisíc
lidí. Bohoslužby byly konané dvě,
uvnitř kostela a venku, protože by se
všichni do kostela nevešli. Byla to
obří manifestace, teprve druhá od

roku 1861, první byla roku 1863, kdy
se slavilo milénium od příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou Mora-
vu. Kromě toho, že nový čáslavský
kostel byl prvním evangelickým
kostelem v královském městě, slavi-
lo se i 500 let od narození mistra Jana
Husa. 
Sbor se následně stal velice důleži-
tým, na popud českého reformova-
ného superintendenta vznikl v Čás-
lavi evangelický Učitelský ústav,
který byl v Čechách a na Moravě
jediným učilištěm svého druhu.
Učitelský ústav měl dlouhodobé
finanční problémy, na které si stěžo-
val již autor Broučků Jan Karafiát,
který pracoval v prvním období 
v ústavu jako duchovní. Byl to jeden
z prvních učitelských ústavů, který
ke konci 19. století už umožňoval
vzdělání i ženám. Kvůli finanční
neudržitelnosti se roku 1921 stal
státním, v té době zde působil napří-
klad otec Miloše Formana, který ze-
mřel za odbojovou činnost v kon-
centračním táboře. Po Pavlu Nešpo-
rovi nastoupil další významný farář
František Kozák, který se proslavil
jako církevní spisovatel. V Čáslavi
začal s přáteli Janem Pelíškem, fará-
řem ze Semtěše, a Ferdinandem
Císařem, moravským reformova-
ným superintendentem, vydávat
časopis Hus. Farář Kozák v Čáslavi
založil ženský dobročinný spolek
Marta (1889) a sirotčinec Husův asyl
(1915). Dobročinný spolek Marta byl
nedávno opět obnoven, na spolek a
sirotčinec navazuje i místní středis-
ko Diakonie ČCE. Budovu sirotčince
byste již v Čáslavi nenašli, byla zbo-
řena roku 1978 a stála na místě síd-
liště v Těsnohlídkově ulici. Ani sta-
rou faru byste již nenašli, na jejím
místě byla postavena nová roku
1928 architektem Bohumírem Kozá-
kem, který byl synem faráře Kozáka.

Pavel Dočekal

150 let evangelického kostela v čáslavi

Byla z chudé venkovské rodiny, otec byl navíc alkoholik a působil rodině
velké těžkosti. Karoliina byla od počátku neduživá, a proto přijala nouzo-
vý křest. Učila se číst podle katechismu. V devíti letech, když byla upou-
tána na lůžko, měla vidění a povolání ke kazatelství. U vytržení hovořila
na apokalyptická témata, vyzývala k obrácení a k nápravě života. Přichá-
zeli za ní četní posluchači, upouštěli od rozšířeného alkoholismu a nasta-
lo probuzení na severu Finska. (Již předtím evangelizoval ve Finsku Paavo
Ruotsalainen (1777-1852) a měl vliv i na její rodinu.) V r. 1864 se provdala
za statkáře Taavatti Väänäna z Kuopio, měli čtyři děti, v r. 1893 však ovdo-
věla. I jako vdaná putovala krajem a kázala – také na církevní perikopy.
Dožila u své sestry Anny v Keitele. Její kázání byla zaznamenána i zvuko-
vě, pronesla jich asi 20 tisíc, a několik se jich dočkalo 20 vydání.

„Člověk má k úkolu sílu, jestliže je jeho vůle dostatečná.“
Bohuslav Vik
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Finská lidová kazatelka 
HildA kAroliinA utriAinen -väänänen

obnovou je tedy zcela liché a nepravdivé. Zamýšlené dílo je novým, sou-
časným vstupem do historického prostředí města a jako takové by mělo
být posuzováno. Jakkoliv je otázka kvality uměleckého díla subjektivně
definovaná, přesto s rozhodností opřenou o naši profesionální zkušenost
oprávněně tvrdíme, že podoba soch není v žádném případě taková, aby
obstála v náročném prostředí Staroměstského náměstí. Pokud by se insta-
lovala, stala by se jen zcela nevěrohodnou, banální atrakcí.
Vážený pane primátore, obracíme se na Vás s výzvou, aby příslušné orgá-
ny města nepřipustily tzv. obnovu Mariánského sloupu v podobě navr-
hované Společností, která je kontroverzním podnikem plánovaným pro
mimořádně citlivé místo veřejného prostoru města. Jistě lze v dnešní době
(např. digitálních rekonstrukcí) hledat jiné, důstojné prostředky připome-
nutí existence a celé škály významů této památky. Jako zástupci odborné
obce věříme, že budete našemu apelu věnovat pozornost a samozřejmě
nabízíme podrobnější doložení našich argumentů.
Podepsáni:
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., vedoucí Katedry teorie a dějin umění
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy
PD et Doc. PhDr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
Doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Seminář dějin umění Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D., Ústav věd o umění a kultuře
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., proděkan pro bakalářské a magisterské
studium Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Ústav pro dějiny umění Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D., vedoucí Semináře dějin umění
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D., vedoucí Katedry dějin umění a kul-
turního dědictví, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav pro dějiny umění Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy
Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D., Katedra teorie a dějin umění,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Doc. PhDr. Pomajzlová Alena, Ph.D., Seminář dějin umění Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Katedra dějin umění a kulturního dědic-
tví Filozofické fakulty Ostravské univerzity a proděkanka pro zahraniční
a vnější vztahy
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Seminář dějin umění Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Lubomír Sršeň, Národní muzeum, oddělení starších českých dějin
Doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., Seminář dějin umění Filozofické fakul-
ty Masarykovy univerzity, Brno
Doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc., zástupce ředitele Ústavu věd o umění a
kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Prof. PhDr. Pavel Vlček, Ústav dějin umění Akademie věd České republi-
ky, v.v.i.
PhDr. Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu, Uměleckoprůmyslové
museum v Praze
Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění Akademie
věd České republiky, v.v.i.
Dr. phil. Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění, Národní galerie
Praha
Doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., vedoucí katedry dějin umění
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění Kato-
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(30. 6. 1843 veSAMäki – 14. 7. 1929 keitele)

clA nA dovoz z číny MoHou zPůSoBit nedoStAtek BiBlí
Američtí vydavatelé náboženské literatury se kvůli americko-čínské celní
válce obávají nedostatku Biblí na trhu. Miliony svazků této knihy se totiž
každoročně tisknou v Číně a kupujícím by je cla mohla prodražit, napsala
agentura AP. V komunistické Číně se podle prezidenta amerického svazu
vydavatelů křesťanské literatury Stana Jantze tiskne více než polovina celo-
světové produkce Biblí. Dražší Bible také zkomplikují situaci křesťanských
organizací, které je zájemcům rozdávají zdarma. Americký prezident
Donald Trump navrhuje rozšířit 25procentní clo na další čínské zboží, opat-
ření by se mělo dotknout i všech knih. Podle kritiků by to nepřiměřeně
zasáhlo Bible a dětské knihy. Jak tisk Biblí tak dětských knih totiž klade na
tiskárny zvláštní nároky, kterým jsou – na rozdíl od mnoha amerických –
schopni dostát právě čínští tiskaři.

* * *
evAngelikálové Se v říMě SnAžili PorozuMět kAtoliciSMu
Od 17. do 21. června se v Římě konal týdenní seminář, jak z evangelikální
perspektivy vnímat katolicismus. Setkání se zúčastnilo třicet sedm účastní-
ků z Evropy, USA, Austrálie a Latinské Ameriky, informuje Evangelical
Focus. Přednáška De Chirica zahrnovala Druhý vatikánský koncil, pokon-
cilní dobu a evangelikální hermeneutiku církevních otců. Allison se zaměřil
na teologické metody v katolické církvi, svátosti eucharistie, křtu a kněžství.
Dr. Trent Hyatt hovořil o papežství, jeho původu, vývoji a současném stavu
a o starověké tradici. Mark Gilbert, bývalý římský katolík, pomohl účastní-
kům pochopit, jak evangelikálové mohou lépe rozumět katolíkům a jejich
myšlení. Seminář zahrnoval také příběhy konverzí protestantů k Římu a
následovala panelová diskuse na téma, proč je pro některé protestanty kato-
licismus atraktivní.

(red)
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Protestantší stavové, kteří převzali v době stavovského
povstání do rukou moc v zemi, přikročili po nutné přípravě 
k zakotvení všech vymožeností, kterých už fakticky dosáhli, 
i těch, které považovali za nutné si zajistit pro budoucnost, 
v základním státním zákonu. Tento zákon z roku 1619, který
lze pokládat za novou, společnou ústavu všech zemí České-
ho státu (původní termín: "tyto sjednocené země") se sám
označoval jako Confoederace neboližto Sjednocení. Stručně je
nazýván také Česká konfederace; pod tímto výrazem se rozu-
mí jak ústavní listina, tak vlastní svazek konfederovaných
zemí.
Všimneme si nejprve historického vývoje správy Českého
království. Jeho určující uspořádání představuje od poloviny
15. století stavovská monarchie (dualistický systém - panov-
ník a stavy, v Čechách stav panský, rytířský a měšťanský,
nikoli duchovenský). Kutnohorský smír z r. 1485 přinesl na
jedné straně vyznamné mírové řešení napětí dvou ideových
směrů v Čechách, na druhé straně znamenal i širší spoluprá-
ci stavu panského a rytířského v zemi na úkor stavu měst-
ského. To se naplno projevilo v Zemském zřízení království
Českého (tzv. Vladislavské zřízení zemské) v r.1500 (přija-
to zemským sněmem proti odporu měst). Svatováclavská
smlouva z r.1517 nastolila dočasný mír.
S nástupem Ferdinanda I. Habsburského (1526, osudná chy-
ba stavů) začíná a stále se rozrůstá také konflikt mezi nekato-
lickou stavovskou většinou a katolickým panovníkem o
náboženskou svobodu a vliv v zemi. Osudný byl v tomto
ohledu rok 1547 v souvislosti s tzv. válkou šmalkaldskou
(němečtí protestanté proti Ferdinandovi). Na králem zakáza-
ném sněmu vypracovali stavové dokument "Přátelské sneše-
ní stavův českých" a svolali zemskou hotovost na obranu
proti Habsburkům. Po prohrané válce byla nejvíce postižena
města, a to ekonomicky i politicky. Podstatně byla posílena
moc panovníka, výslovně konstatováno i právo korunovace
králových dědiců již za života krále, a to bez vědomí a sou-
hlasu stavů.To se projevilo i v novém Zemském zřízení 
z r. 1549. 
Po augšpurském míru mezi císařem Karlem V. a německými
protestantskými knížaty r. 1555 a po ukončení tridentského
koncilu r. 1563 svolal císař Maxmilián r. 1575 do Prahy vý-
znamný sněm (šlo kromě projednání berně také o korunova-
ci Maxmiliánova syna Rudolfa českým králem. Na sněmu
měly být přednostně  projednány konfesní otázky. K tomuto
účelu byla vypracována Česká konfese, kterou císař odmítl
písemně potvrdit; svůj slib Českou konfesi zachovávat doda-
tečně odvolal a její tisk zakázal. V druhé polovině 16. stol.
postupovala systematická, i když zatím oficiálně nevyhlášená
rekatolizace (po obsazení pražského arcibiskupství v r. 1561
byla v r. 1583 přeložena do Prahy i nunciatura papežské ku-
rie, od r. 1556 zde působil jezuitský řád a významná místa 
v nejvyšších  zemských úřadech byla obsazována stoupenci
myšlenky protireformace, což vyvrcholilo v letech 1598-99.
Arcivévoda Matyáš (mladší bratr císaře Rudolfa II.) vyjednal
r. 1606 mír se sedmihradským magnátem Štěpánem Bočka-
jem. Šlo o náboženskou svobodu pro Uhry a Matyáš přizval
na uherský sněm v Prešpurku i rakouské stavy. K nim pozdě-
ji přistoupili i stavové moravští. Vznikla tak konfederace
rakousko-uhersko-moravská, k níž však nepřistoupili čeští
stavové, ač byli také přizváni. Zůstali ve sporu dvou bratří
věrni Rudolfovi II., od něhož si potom do roka vymohli 9. 7.
1609 potvrzení Majestátu, základního dokumentu svobody
víry. Náboženská svoboda platila i pro královská města.
Důležité bylo ustanovení, že vrchnost nesmí nutit své pod-
dané k víře, kterou sama vyznává. Nedílným doplňkem
Majestátu je Porovnání, upřesňující některé body jednání.
Konfederační téma, přítomné už v prvním desetiletí 17. stol.
při různých jednáních zástupců stavů rakouských, uher-
ských, moravských, českých i  slezských se vrátilo na gene-
rálním sněmu v Praze už v r. 1611 a znovu pak v r. 1615, ale
bez valného výsledku. Přijat byl pouze český jazykový
zákon, tj. že obyvateli Českého státu se mohou stát pouze
cizinci znalí českého jazyka.
Významnou událostí byla příprava českého volebního
sněmu. Ten měl zajistit nástupnictví Ferdinanda Štýrského
po Matyášovi, který neměl přímého potomka (adoptoval
však počátkem r.1617 Ferdinanda Štýrského). Nevyšším stát-
ním úředníkům, povolaným do české kanceláře, byla přečte-
na královská propozice,  což uvádí Pavel Skála ze Zhoře ve
své Historii české takto:
V pondělí 5. června 1617, den před zahájením českého zem-

ského sněmu, který měl rozhodnout o budoucím českém
králi, povolal Zdeněk Vojtěch z Lobkovic jménem krále
Matyáše do české dvorské kanceláře nejvyšší zemské úřední-
ky a rady soudů dvorského a komorního, aby jim, proti všem
zvyklostem, ještě před zahájením sněmu přečetl královskou
propozici, načež je vyzval, aby se k ní vyjádřili. Z hlavních
postav nekatolické opozice byl přítomen Václav Budovec 
z Budova, Václav Vilém z Roupova i Vilém st. z Lobkovic.
Trapné mlčení prolomil jediný z pánů, nejvyšší sudí Jiří 
z Talmberka, když na právo stavů na svobodnou volbu pou-
kázal. "Nemají-li dvou hlav na sobě, aby v takové odpory s
císařem a králem, pánem svým se nevydávali a obce proti
němu nerozpalovali," opáčil prý na to Adam ze Šternberka,
nejvyšší purkrabí a zastánce přijetí Ferdinanda Štýrského za
českého krále.
V tomto duchu se neslo i další jednání českého volebního
sněmu včetně osobního hlasování každého člena zvlášť. Za
této situace se proti volbě Ferdinanda postavili nakonec jen
čtyři muži, dva šlechtici a dva měšťané.
Defenestrace místodržících jako trest za soustavné porušová-
ní Majestátu byla odstartována večer 22. května 1618 v domě
Jana Albrechta Smiřického na Malostranském náměstí v Pra-
ze, kde se sešli hlavní vůdcové opozice. Byla dohodnuta i
následná volba direktoria a svolání zemské hotovosti. K tomu
také skutečně došlo, třicetičlenný sbor direktorů nahradil
sbor místodržitelů i zemské úřady. Pro povstání byla získána
téměř celá země, až na tři katolická města: České Budějovice,
Plzeň a Český Krumlov. Oficiálně nebyla vzpoura namířena
proti panovníkovi a dynastii (např. královské důchody nemě-
ly být dotčeny), ale proti jeho špatným rádcům Současně
došlo k vypovězení a konfiskaci majetku jezuitů a k vyslání
zmocněnců direktoria do řady evropských zemí se žádostí o
pomoc. Výsledek byl poměrně slabý (2 000 mužů pod vede-
ním Arnošta z Mansfeldu poslal savojský vévoda Karel
Emanuel, Spojené Nizozemí poskytlo určitou finanční pod-
poru, ale jinak šlo většinou o slova a sliby). Slezsko vyjádřilo
podporu. Moravský sněm byl zdrženlivý, povolil průchod
císařského vojska. Konec neutrality nastal až převratem 
2. května 1619.
Už vzápětí po defenestraci, 25. května 1618, sepsal  právník
Martin Frühwein z podnětu představitelů stavovské opozice
tzv. první apologii, která měla informovat domácí i zahranič-
ní veřejnost o událostech v Čechách. V prosinci téhož roku
byla vypracována apologie podrobnější s mnoha dalšími
doklady. Obě byly přeloženy do němčiny a holandštiny,
první navíc ještě do latiny. Apologie byly určeny jak pro čes-
kou veřejnost, tak, a to především, pro zahraničí. Vysvětlova-
ly důvod jednání stavů. Proč to bylo pokládáno za tak potřeb-

né, ba nutné? K tomu je třeba nastínit alespoň v hrubých
rysech poměry v Evropě v tehdejší době.
Od velkého dějinného předělu na přelomu 15. a 16. století
(objevení Ameriky, vynález knihtisku, rychlejší komunikace
myšlenek na dálku) se v Evropě vždy výrazněji formovala
seskupení oficiálně církevní, v realitě však více ve funkci
tehdy ještě neexistujících politických stran. Středověká uni-
formita ideového vedení byla totiž  zásadně narušena nástu-
pem reformace 16. století, která na rozdíl od valdenství 
i české reformace mohla rychle pronikat i do vzdálených
míst.  Jejím protipólem se stala protireformace v podání tri-
dentského koncilu. Do 17. století přešla zajímavá struktura
států a státečků, někde podobná a někde velmi odlišná vzhle-
dem k situaci 21. století.  
Výrazné a významné celky byly království španělské a por-
tugalské (v souvislosti se zámořskými objevy a napojení
zejména na jižní Ameriku), království francouzské s počínají-
cí koloniální soustavou a ve spojenectví s Turky a císařství
římské národa německého (celek zahrnující prakticky celou
střední Evropu, kde císaře volilo 7 kurfiřtů - 4 světští a 
3 duchovní).
V této době bylo Německo rozdrobeno do mnoha menších či
větších států, z nichž žádný nebyl královstvím. Tím byly
pouze Čechy, Polsko a Uhry, které byly ovšem téměř celé
obsazeny Osmanskou říší - Turky. České a velmi oslabené
Uherské království spolu se zeměmi rakouskými (většinou
velkovévodství a vévodství) utvořily v osobě Ferdinanda I.
Habsburského jakousi personální unii. Tento zvláštní politic-
ký útvar, Habsburská říše, se později nazýval Rakouské moc-
nářství. Ten vznikl na základě skutečnosti, že r. 1282 němec-
ký král Rudolf Habsburský udělil Rakousy a Štýrsko v léno
členům svého rodu a položil tak základ příštímu mocenské-
mu postupu Habsburků (v 16. století ovládali kromě střední
Evropy i Evropu jižní, Nizozemí a osady v Americe). 
Středověké Evropě vládli (často ve sporech) římský papež a
císař říše římské národa německého. Vládní soustava obou
složek byla hierarchická a absolutistická. Snahu o získání
větší svobody projevila ekonomicky prosperující města v se-
verní Itálii už v 11. století a později v Německu, kde význam-
ná byla zejména města hanzovní. 
Zcela zvláštním příkladem byl vznik Švýcarského spříse-
ženstva. R. 1291 utvořily tři tzv. lesní kantony ve Švýcarsku
(Uri, Schwyz a Unterwalden) spolek na obranu proti
Habsburkům pod názvem Věčný svaz. R. 1315 domobrana
Věčného svazu zvítězila nad Habsburky. Vznikl nový stát
Švýcarské spříseženství. Procházel v dalších stoletích různý-
mi obdobími (i opakované boje mezi katolickými a protes-
tantskými kantony), aniž by byla zásadně zpochybněna jeho
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samostatnost. Pro situaci na počátku 17. století byl však nej-
závažnější vznik samostatného Holandska. Nizozemí bylo
spravováno španělskou vládou, proti níž severní kraje zahá-
jily odboj. Po popravě předních činitelů odboje Egmonta a
Hoorna začala emigrace protestantů do ciziny. R. 1578 byly
spojeny jižní kraje Španělského Nizozemí jako základ příští
Belgie, severní kraje (příští Holandsko) se spojily k obraně a
r.1581 vyhlásily samostatnost.
V této vyhrocené situaci, kdy na různých místech Evropy
vzplanuly boje o příslušnost k římskému katolicismu či refor-
maci, byla roku 1608 založena Protestantská unie (knížata
jihoněmecká a západoněmecká a některá říšská města v čele
s falckým kurfiřtem Bedřichem IV.) a roku 1609 se ustavila
Katolická liga podporovaná především Habsburky, v čele 
s bavorským vévodou Maxmiliánem. V tomto výbušném
ovzduší se odehrál i pokus o vznik nového typu státu, obdob-
ně jako v Holandsku, v tomto případě v celém středoevrop-
ském prostoru. Právní akty, které předcházely České konfe-
deraci, dosvědčují jednání postupně se Slezskem, Dolní
Lužicí, Moravou i Horní Lužicí. Další jednání probíhala
(kromě zemí Koruny české) také s Horním a Dolním Rakous-
kem i s Uhrami.
Na generálním sněmu v červenci 1619, který svolali čeští
direktoři, byl projednán a schválen návrh nové ústavy České-
ho státu - České konfederace. Text ústavy předem připravila
komise složená ze zástupců  jednotlivých historických zemí,
ta jej konzultovala i s rakouskou delegací. Podrobné líčení
slavnostní atmosféry v červenci 1619 podává Karolina
Adamová ve své knize První česká federativní ústava z roku
1619:
Generální sněm v Praze byl zahájen 8. července roku 1619
slavnostními bohoslužbami v kostele Největší Trojice na
Újezdě. Samotné jednání pražského generálního sněmu vyvr-
cholilo 31. července. Delegace z jednotlivých zemí jednaly od
časného rána  o předloženém konfederačním textu.  Jednání
probíhala nejdříve odděleně v rámci jednotlivých delegací.
Teprve v 10 hodin se shromáždili zástupci všech historických
zemí v soudní světnici na Pražském hradě. Zasedání se účast-
nili kníže Minsterberský, hrabě z Hohenlohe a krnovský
markrabí Jan Jiří.  Jednání zahájil prezident direktoria Václav
Vilím z Roupova, který hovořil česky, a Jáchym Ondřej Šlik,
jeden z hlavních iniciátorů vytvoření České konfederace.
Šlik mluvil německy, zvláště kvůli zástupcům ze Slezska a
obou Lužic a deputaci rakouských stavů, kterou vedl vý-
znamný rakouský politik a diplomat J. E. Tschernembl. Po
přečtení textu konfederační listiny v českém jazyce sekretá-
řem  direktoria Benjaminem Fruweinem a v německém jazy-
ce německým sekretářem  Kašparem Lukem došlo k hlasová-
ní o konfederaci. Všichni zástupci stavů byli vyzváni Vác-
lavem Vilémem z Roupova, aby vykonali slavnostní konfe-
derační přísahu. Češi a Moravané přísahali v jazyce českém,
zástupci Slezska a Lužic v jazyce německém. Formule přísa-
hy byla nedílnou součástí textu České konfederace. V průbě-
hu přísahy byly na Pražském hradě  otevřeny okna a dveře,
což mělo symbolický význam. Šlo o záležitost týkající se  celé-
ho státu a přísaha se měla rozletět po celé zemi. Po přijetí
České konfederace stvrdili účastníci  historického zasedání
generálního sněmu její text podpisy a pečetěmi.
K uzavření česko-rakouské konfederace následně došlo v srp-
nu 1619, česko-uherská konfederace byla potvrzena na počát-
ku roku 1620.
Svým obsahem i formou vychází Česká konfederace  z domá-
cích i zahraničních vzorů (sbírky zemského práva, sněmovní
usnesení, husitské manifesty, Majestát a Porovnání, stavov-
ské apologie, snad i mírový projekt Jiřího z Poděbrad; konfe-
derační hnutí ve Švýcarsku, Holandsku a Německu).
Zevrubná předmluva vysvětluje důvod vzniku konfederace
v návaznosti na starobylé vztahy zemí Čechy, Morava,
Slezsko a Lužice, které se nyní prohlubují a zpřesňují pro lep-
ší vzájemnou ochranu před nepřáteli evangelické víry. Na
úvodní slovo navazuje osobní přísaha představitelů všech
dotyčných zemí,  po níž následuje tento závěr:
Přičemž však to před Bohem a vším světem osvědčujeme,
že toto vysoce potřebné sjednocení a zavázání naše k nižád-
nému  nějakému neslušnému neb nespravedlivému potla-
čení neb ublížení míněno není, než toliko k vzdělání cti a
slávy Boží a k stálému zachování a ostříhání privilegií a
svobod jedné každé z týchž zemí, tak aby též sjednocené
země vedle svých práv, privilegií a svobod spravovány
jsouce, svobodu v provozování náboženství dle českého a
slezského na to daných majestátův jmíti, a kdyby mimo
naději dále turbírovány býti chtěly, jedna země druhé věr-
ně přispěti mohla.
Jednotlivými články (artikuly) je konstatován de facto evan-
gelický stavovský stát. Jeho formou je spíše volná federace
skládající se z pěti historických zemí - Čech, Moravy, Slezska,
Horní a Dolní Lužice. Pravomoci voleného panovníka jsou
silně omezeny ve prospěch evangelických stavů a připouští
se i možnost odporu. Jednotlivé země vystupují jako právnic-
ké osoby na principu rovnoprávnosti. Panovník i nejvyšší
úřady musí plně "šetřit svobody i privilegia" jednotlivých
konfederovaných zemí.
Důležitou otázku vztahu vládnoucích  evangelíků ke kato-

líkům řeší zejména artikuly 7, 9, 12, 13, 14, 15. Nezakazují
jim jejich víru a nenutí je k přestupu, ale vyžadují prohlá-
šení, že nebudou veřejně ani skrytě škodit zemím Kon-
federace. Odpovědné úřady mají být obsazeny evangelíky.
(Nutnost obsazení řídících funkcí veřejného života evangelí-
ky je dána trpkou zkušeností způsobu pronikání systematic-
ké rekatolizace od druhé poloviny 16. stol.) Katolíci mohou
veřejně působit, pokud se oficiálně zavážou, že nebudou
vystupovat ani nic činit proti Majestátu a Porovnání; a pokud
se nebudou řídit směrnicí, že slovo dané kacířům se nemu-
sí dodržet. Jezuitský řád se jako narušitel obecného pokoje 
v zemi nesmí nikdy objevit. V České konfederaci se nikde
výslovně neuvádí, že vrchnost nesmí nutit své poddané ke
své víře, zmiňuje se však opětovně Rudolfův Majestát, kde
tato skutečnost uvedena je.
Nejvyšším zákonodárným orgánem byl ve státní struktuře
českého státu už od 14. století generální sněm. Na to navazu-
je i konfederační listina, zejména v souvislosti s volbou
panovníka, kdy ho nově volí všechny země, zatímco dopo-
sud projevovaly pouze souhlas s volbou českého sněmu.
Významný je i komplex norem týkajících se obránců víry -
defenzorů. Tento úřad vznikl r. 1575 na základě České konfe-
se a k jeho obnově došlo Rudolfovým Majestátem r. 1609. Ve
sboru defenzorů, stejně jako všude jinde, jde o paritní zastou-
pení všech tří stavů (panský, rytířský a městský). Defenzoři
mají jak hájit evangelickou víru, tak působit jako státně kon-
trolní orgán. Pokud jde o vojenskou obranu konfederovaných
zemí v případě jejich napadení vnějším nepřítelem, jsou po-
drobně řešena opatření včetně výše vzájemné pomoci. Každá
země má svoji hotovost, nejvyšší vojenské velení má však být
centrální a jednotné.
Krátká dějinná epizoda působení České konfederace skončila

po neslavném panování zvoleného krále Bedřicha Falckého,
po vojenských úspěších i prohrách, po zoufalém shánění
peněz za mlčení většiny Evropy a nezájmu vlastního nijak
neosloveného "lidu země" tragédií bělohorské bitvy, staro-
městskou exekucí a Obnoveným zřízením zemským. Mělo
tedy celé úsilí smysl? Ve své době opravdu nemělo šanci
dozrát. Dnes však přes všechny tehdejší omyly a nedostatky
dávných různorodých aktérů dění dává úsilí těch nejopra-
vdovějších řadu velmi aktuálních podnětů pro naši součas-
nost i budoucnost.
Oč šlo tehdy a oč jde dnes? Evropa na prahu novověku se
začala probouzet k samostatnému odpovědnému životu.
Stále více ji tížil nárok absolutistického vládnutí, který byl
obtížný už dříve lesním kantonům Švýcarska. Rozhodný
zápas sehrály Spojené provincie  nizozemské a České králov-
ství. Vestfálský mír zpečetil vítězství jedněch a prohru dru-
hých. Příčinou byla kromě mnoha jiných i geografická poloha
obou celků v historické souvislosti. Říši římskou národa
německého  ovládali Habsburkové, jejichž mocenská rozpí-
navost pronikla nejen na Pyrenejský poloostrov, ale až za
oceán. Česká konfederace měla být alternativou absolutistic-
ké moci; počítalo se velmi seriózně s jejím postupným rozši-
řováním na další státy. Skutečnost, že se tak nestalo, ztížila a
zpomalila cestu Evropy k demokracii. To je vážným upozor-
něním a výstrahou i pro naši současnost. V globalizovaném
světě je inteligentní a odpovědná soudržnost evropského
kontinentu nesporně mimořádně důležitá. Na jakých zákla-
dech může být založena? Česká konfederace připomíná, že
základem jsou rovnoprávné vztahy spolupracujících sub-
jektů a jejich oficiální reprezentace, která nediktuje, ale
odpovědně slouží dané společnosti.

Eva Melmuková

V historii se pravidelně opakuje, že menší
úspěšné národy jsou vystaveny brutálním
tlakům silnějšího expansivního národa s cí-
lem odcizit jeho bohatství, zničit jeho kulturu
a lidi zotročit. A to vše často pod rouškou
vznešených ideálů a nezrušitelných slibů.
Pokud nahlédneme do historie, její znalost
poskytuje dostatek svědectví, že sliby moc-
ných jsou většinou účelové, nesplněné, že
hrají na jedné straně na důvěru nedostatečně
informované veřejnosti a na druhé straně na
zkorumpovatelnost její části. Malá znalost
národní historie je pro dobyvatele zvláště uži-
tečná, a proto i nadále uměle udržovaná.
Tvrzení, že z historie není možné se poučit
stále nachází oporu u řady historiků, kteří
interpretace historie přizpůsobují nárokům
mocných a upírají národům a nižším vrst-
vám zásluhy o lidský pokrok. Jev se opět opa-
kuje spolu s klamavou reklamou, že mocní
jsou nositelé pokroku a světlé budoucnosti.
Bohužel, mnozí těmto tlakům z důvodů ne-
znalosti či kariérismu podléhají. Příkladů
takové situace je mnoho.
Pokud jde o minulost, někdo by měl spočítat
všechny nesplněné a zrazené sliby, které uči-
nili habsburští panovníci lidu českého králov-
ství. Někdo by měl spočítat kolik bohatství 
v novověku plynulo z dávek, půdy a těžké
práce lidu, včetně nevolníků, katolické církvi,

Vatikánu, monarchii, šlechtě, zahraničním
korporacím. A také by se mělo spočítat, na co
tyto peníze plynuly. Po roce 1989 se zdálo, že
se situace nebude již opakovat. Na straně
národa byla dobrá vůle k odpuštění, krátký
čas vládla dokonce naděje, že se církev posta-
ví za spravedlnost, za svůj lid. Nestalo se tak.
Důvěra byla opět zklamána. Lid na chvíli
zapomněl, že církev před spravedlnost klade
stále svoje materiální a mocenské zájmy a že
jen strach a dobré zákony ji udrží na uzdě.
Lidé také na chvíli zapomněli, že katolická
cíkev nevnímá jejich víru jako totožnou 
s mravností a s poctivým posilováním slovem
božím jeho charakteru a pozitivního duševní-
ho potenciálu k pokroku, ale daleko více jako
cestu k posílení své moci, k ovládání lidu ke
svému materiálnímu prospěchu.
Zlo přichází obvykle nenápadně, s úsměvem
a sliby, které nehodlá splnit. Stačí sledovat
situaci v posledních letech, kdy se tak mnoho
mluvilo o usmíření mezi katolickou církví a
českým národem a o usmíření mezi církvemi
v českých zemích. Ale katolická církev se ve
skutečnosti hlavně soustředila na restituce
majetku... Tak jako po Bílé hoře. 
Jako symbol smíření s českým národem kato-
lická církev předkládá postavení divné repliky
Mariánského sloupu na Staroměstském ná-
městí v Praze, ač tento nepravdivě katolickou

církví interpretovaný symbol je většinou
české veřejnosti odmítán. Dokonce má stát 
v těsné blízkosti popraviště a sochy mistra
Jana Husa, kterou národ stavěl s láskou a
obětmi v době války a habsburského útlaku,
vědom si Husovy statečnosti a lásky k náro-
du. Hus byl ochoten za pravdu a svůj národ
zemřít tak jako Ježíš Kristus za svůj lid. Jeho
statečnost a láska k pravdě, zůstává pro český
národ věčným závazkem, symbolem smyslu
jeho života.
Kde je láska, hlavní princip křesťanství, a
respekt katolické církve k českému národu,
když nedokáže respektovat ani historickou
pravdu ani přesvědčení 90 % českého ná-
roda, který nevnímá Mariánský sloup jako
symbol smíření, ale naopak, za určitých pod-
mínek může být vnímán jako zvrácený sym-
bol pokusu o novou rekatolizaci českého ná-
roda. V těsné blízkosti Husa a popraviště,
mohl by se opět stát symbolem vítězství kato-
lické církve nad pravdou, nad láskou českého
národa ke svým cenným svobodnějším tradi-
cím, duchovnímu a kulturnímu bohatství,
mohl by být snadno vnímán jako druhé vítěz-
ství nad popravenými obhájci českých práv a
nezávislosti českého státu. 

Z projevu Marie Neudorflové
v chrámu sv. Mikuláše na

Staroměstském nám. 21. června 2019

druhé vítězství nad popravenými obhájci českých práv 
a nezávislosti českého státu?


