
svou cestu svěř HospoDiNu,
Doufej v NěHo, 

oN sám buDe jeDNAt.
žAlm 37,5 

Tento verš můžeme vnímat jako
velmi dobrou univerzální radu do
života. Můžeme jej vnímat jako
evangelizační výzvu k odevzdání
života Bohu i jako povzbuzení 
k zachování víry v těžkých chví-
lích. David, autor našeho žalmu,
jednoznačně těžkou situací prochá-

zel. Řešil si dilema, jak je možné, že
se svévolníkovi daří výrazně lépe
než spravedlivému. Navíc když ten
svévolník kuje pikle a na spravedli-
vého si dovoluje víc než je zdrávo.
Jak je vidět, svou cestu je dobré
Bohu svěřovat opakovaně. Stále 
v našich životech nastávají chvíle,
kdy je nám zřejmé, že nám nezbývá
nic než doufat v Hospodina. Jenže
pokušení sklouznout ke způsobům
svévolníka je tak blízko. Vkrádá se
otázka, jestli má smysl chodit Boží
cestou, jestli by nebylo snazší a lepší
přijmout něco ze způsobů svévolní-
ka, když se zdá, že se to vyplácí.
Celý žalm 37 nám ukazuje Boží po-
hled na svévolníka. Ukazuje nám,
jak bude se svévolným naloženo a
je třeba říci, že to není nic příjemné-
ho. Namátkou - budou mu zlámá-
ny paže, bude vymýcen, zmizí 
v dýmu. Naproti tomu ten, kdo
doufá v Hospodina, bude mít u
Hospodina zastání, obdrží pokoj a
zaslíbenou zemi, jeho spravedlnost
zazáří jako slunce. Jinými slovy, i

když se chvíli může zdát, že své-
volníkovi se daří lépe a vše mu bez-
trestně prochází, z dlouhodobého
hlediska, zvláště v perspektivě věč-
nosti na tom bude jednoznačně
lépe ten, kdo je věrný Bohu.
Kromě poměrně rozvinuté polemi-
ky o důsledcích jednání svévolníka
a spravedlivého v žalmu 37 nachá-
zíme také celou řadu praktických
rad jak jednat svévoli tváří v tvář.
David nás vybízí, abychom se své-
volníkem příliš nezabývali, aby-
chom mu nezáviděli a nedali se
jeho úspěchem zmást a svést. Na-
opak se máme ztišit před Bohem,
zachovat věrnost a pokračovat 
v tom, co nám Bůh dává na této
zemi za úkol. Je tedy zřejmé, že
slova “on sám bude jednat” nezna-
menají naši pasivitu. Spíše zname-
nají ujištění, že i když se nám může
zdát Boží cesta těžší, můžeme Bohu
důvěřovat, že na té cestě je a bude s
námi.

Milan Let
kazatel Církve bratrské v Táboře
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* Jak se nebát
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poselství k 9. neděli po svaté trojici

Výzvu biblického textu ke chválám
slyšíme v Písmu mnohokrát. Zazní-
vá k nám v různých podobách a
obměnách. „Hlahol Bohu, celá země!
Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho
chválu šiřte chvalozpěvem“ (Ž 66,2).
„Chválu vzdejte Hospodinu, proto-
že je dobrý, jeho milosrdenství je
věčné“ (Ž 106,1)
Chvalozpěv se má stát až základním
životním rysem, ba přímo jakousi
poznávací značkou Hospodinových
ctitelů a vyznavačů. Opravdu – má.

Skutečnost je však, žel, až příliš často
docela jiná. Lidské srdce je tvrdé a
nevděčné. A to nejednou i těch, kdo
o sobě prohlašují, že patří k vyvole-
nému lidu. Žalmista mluví do vlast-
ních řad, jeho slovo je určeno i církvi.
A není to slovo vůbec zbytečné, ani
nadbytečné. Na jeho aktuálnosti ani
staletí nic neubrala, spíše naopak.
Na chválu a dík se totiž všeobecně
zapomíná. Písmo nás k nim velmi
naléhavě vyzývá. K unaříkanosti,
fňukání a lamentacím nás arciť po-

bízet nemusí. Těch je mezi lidmi,
ano, i v církvi, dostatek. Člověk je už
prostě takový, že si daleko spíše
všímá záporných stránek života. 
V nich se utápí, stále si je připomíná.
Mluví o nich. A přitom docela pře-
stává vidět to veliké, slavné a nesa-
mozřejmé, zač má na každý nový
den Pánu Bohu děkovat.
Když se někoho zeptáme: „Jak se
máš“? – tak většinou slyšíme už do-
předu zápornou odpověď. Po ní

Důvod ke vděčnosti

Dokončení na str. 2

Někteří lidé umějí najít podzemní pramen pomocí pružného proutku
ve tvaru Y, který drží oběma rukama za kratší konce. Tzv. „virgule“ se
jim prý v rukou sama kroutí nad správným místem. Moc jsem tomu
nevěřil, ale jeden místní věřící muž nám to předvedl při táboření doro-
stu. Dokonce nás nechal proutek držet jednou rukou, on třímal druhý
konec, a proutek se opravdu kroutil velkou silou. Nekopali jsme tam,
nevíme, zda tam pramen opravdu byl. Je ale dost lidí, kteří se nepustí do
hloubení studny bez pomoci proutkaře.
Víme, že podzemní vývěry poskytují zpravidla dobrou a čistou, osvě-
žující vodu. Ve městech, kde nás vodárna zásobuje vyčištěnou povrcho-
vou vodu z řeky, ji můžeme pít bez nebezpečí, ale dobrá není. Radši si
koupíme minerálku. V Náchodě z vodovodních kohoutků teče převáž-
ně pramenitá, tvrdá voda – dobrá k pití, méně vhodná pro pračky a boj-
lery. Mnoho lidí však chodívalo k pramínkům, které v Bělovsi u Ná-
choda zbyly z kdysi slavné minerální vody Idy, a trpělivě ji zachycují do
desítek lahví a kanystrů. Po dobré pitné vodě je stále poptávka. Ještě
větší ovšem v krajinách, které jsou horké a vyprahlé, jako je po většinu
roku také Izrael. Není divu, že pramenitá voda je ve Starém zákoně
považována za Boží dar a za obraz Božího požehnání: „Na poušti vy-
trysknou vody…z žíznivé země se stanou vodní zřídla“ (Iz 35, 6-7).
Podobný slib se ozývá v závěru prorocké knihy (Iz 58, 11b): „Budeš jako
zahrada zavlažovaná…“, ale pak následuje veliké pověření: „(Ty, Iz-
raeli) budeš jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí“. Tedy: Přijímejte
Boží vláhu, ale poskytujte ji také druhým. Za všech okolností, ne jako
dočasné prameny, které v největším parnu vysychaly.
Není mně lehko, když pomyslím na to, co by mělo plynout z mého nitra
a co z něho opravdu plyne. Bojím se, že je to často kalná a nevábná voda.
Proč občas žízním sám, proč žízní moji nejbližší a co teprve lidé v mém
okolí? Zřejmě podléhám omylu, že pramen sám je původcem vody. Že
se v nějakých tajemných hlubinách mé osobnosti vytváří to, co má
druhé lidi osvěžovat. Není to tak ani v přírodě. Veškerá voda na pevni-
nách pochází shora, z oblaků, deště nebo sněhu. Teprve, když vsákne
hluboko do země a narazí na vrstvu, která ji zachytí a uchová, vzniká
ložisko pročištěné podzemní vody, která může vyvěrat jako pramen. To
věděl Izajáš (58, 11a): „Hospodin nasytí (napojí) i v náramné sucho duši
tvou“. Jenom tak se mohu stát nevysychajícím pramenem. 
Pán Ježíš navazuje na starozákonní zaslíbení, když říká samařské ženě
u Jákobovy studny: „Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíz-
nit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím
k životu věčnému“ (Jan 4, 14). Později, na závěr svátku, kdy levité nosili
vodu od pramenů Siloe a vylévali ji v chrámě na oltář, vyvolával Ježíš
veřejně: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, prou-

kde lze nalézt pramen?

Dokončení na str. 2

Od konce vietnamské války uplynulo již více než 40 let, ale
pro celou generaci zůstává jméno této země spojeno s krva-
vou válkou mezi severem a jihem, která byla ve skutečnos-
ti jedním z horkých konfliktů studené války mezi Sovět-
ským svazem a západním světem vedeným Spojenými
státy.
Od konce války je země sjednocená pod vedením severního
Vietnamu. Přestože zde formálně vládnou komunisté, země
je otevřená a na rozdíl od Číny ponechává i křesťanům rela-
tivní svobodu. Vietnam prožívá hospodářský rozmach a v po-
sledních letech také zcela pragmaticky pěstuje dobré vztahy 
s Izraelem, odkud získává inovace a technologie, které mohou
výrazně zlepšit kvalitu života místních obyvatel. Vietnam 
s 90 miliony obyvatel se rychle stává jedním z důležitých
států jihovýchodní Asie.
Před nedávnem jsem měl příležitost navštívit hlavní město
Hanoj a dále rozvíjet vztahy s místními křesťany navázané
předchozího roku v Jeruzalémě. Vietnamská církev je otevře-
na spoupráci. Při společné večeři  jsem se setkal s 15 pastory
z celé země a na semináři jsem mohl představit ICEJ, naši
historii a vizi. Křesťanské velvyslanectví se stalo partnerem
nově založené celocírkevní platformy pro Izrael, jejíž vedou-
cí, pastor sboru Slova života Pham Tuan Nhuong, bude i
naším reprezentantem.
Bylo pro mě zajímavé sledovat, jak jsou Boží cesty často neče-

kané. Pastor Pham studoval v Moskvě, kam ho přivedly v době
sovětské éry stejné okolnosti, které nasměrovaly mnoho Viet-
namců do Československa. Díky společné historii teď můžeme
spolu mluvit rusky. A stejně jako on našel víru v Moskvě, 
i v dnešním Česku existují vietnamské sbory. Doufám, že se
nám podaří navázat spojení a společně žehnat Izraeli.

Mojmír Kallus

Autor je viceprezident ICEJ (Mezinárodní křesťanské  velvy-
slanectví Jeruzalém)

Převzato z časopisu Slovo z Jeruzaléma

AktuAlitA: Nové příležitosti ve vietNAmu
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Z církví doma i ve světě
imám Z Nigerie riskovAl smrt při ocHrANě životů
262 křesťANů, NyNí DostAl oceNěNí
Americká vláda v červenci ocenila 83letého muslimského klerika, který
ukryl 262 křesťanů ve svém domě a v mešitě během útoků ozbrojených
pastevců ve střední části Nigérie.
Imám Abubakar Abdullahi získal spolu se čtyřmi náboženskými předsta-
viteli ze Súdánu, Iráku, Brazílie a Kypru Mezinárodní cenu za nábožen-
skou svobodu (International Religious Freedom Award) za rok 2019.
Abdullahi byl oceněn za to, že poskytl útočiště stovkám křesťanů prcha-
jícím před útoky muslimských pastevců. Pastevci zahájili koordinované
útoky na křesťanské farmáře v 10 vesnicích v oblasti Barkin Ladi ve stá-
tě Plateau v červnu 2018, upozornili organizátoři ocenění. Duchovní
odmítl prozradit místo úkrytu křesťanů, když se ho útočníci zeptali, kde
se nacházejí. 
„Imám poskytl útočiště svým křesťanským sousedům, ukryl 262 křesťa-
nů ve své mešitě a ve svém domě. Pak stál před dveřmi konfrontovaný
s muslimskými útočníky. Prosil je, aby životy křesťanů ušetřili. Dokon-
ce nabídl výměnu vlastního života,“ řekl podle CNN jeden z organizá-
torů Sam Brownback. „Jeho činy svědčí o opravdové odvaze, skutečné
nezištnosti a pravé bratrské lásce,“ dodal.
Při útocích ozbrojených pastevců minulý rok zemřelo více jak 80 lidí.
Násilí mezi pasteveckým kmenem Fulbů, kteří jsou dominantně musli-
mové, a křesťanskými farmáři je v Nigerii přítomné už od roku 2013.

www.krestandnes.cz

HAppeNiNg přeD kostelem připomNěl
Dětské oběti romskéHo HolocAustu
V předvečer Památného dne romského holocaustu se před budovou husit-
ského komunitního centra na pražském Žižkově sešly místní rodiny s dět-
mi, aby veřejným zapálením svíček a přečtením jmen připomněly romské
oběti druhé světové války. Faráři z Českobratrské církve evangelické a
Církve československé husitské Mikuláš Vymětal a Zdeněk Břeň přečetli
jména 13 romských dětí, které zemřely v koncentračním táboře v Letech u
Písku. Nejmladšímu dítěti – Maxmiliánu Růžičkovi – byl přitom pouhý
měsíc. Celkově zde zemřely stovky dětí i dospělých lidí především hladem
a na nemoci z podvýživy.Za každé přečtené jméno zahynulého dítěte
zapálily přítomné děti svíčku. „Připomínáme si tyto děti, které zemřely
už dávno, abychom se ujistili, že ani Bůh na ně nezapomněl“, dodal 
k tomu Mikuláš Vymětal. Další svíčky pak hořely symbolicky i za ostat-
ní oběti násilí na celém světě. Happening uzavřela chvíle ticha. Pod
romskou vlajkou zazněla i světová romská hymna Gelem gelem, popisu-
jící romský holocaust v Chorvatsku. „Tuto připomínku organizujeme,
protože chceme, aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly“, zakončil
shromáždění farář.
V noci z 2. na 3. srpna 1944 zavraždili nacisté v plynových komorách
koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka téměř 2898
Romů a Sintů. Celkový počet obětí romského holocaustu se jen stěží
odhaduje. Někteří byli zavražděni v jiných koncentračních táborech,
další postříleni a pohřbeni do masových hrobů. Romové z celé Evropy
si proto tento den připomínají jako Památný den romského holocaustu.

www.krestandnes.cz

evANgelický kostel ve cHvAleticícH buDe Nejspíš pAtřit městu
Chvaletice na Pardubicku by se do konce roku mohly stát vlastníky
evangelického kostela z 19. století. Smlouvu o bezúplatném převodu od
Českobratrské církve evangelické budou schvalovat nejspíš v září. 
V kostele se dál budou konat bohoslužby. ČTK to řekli starostka
Zdeňka Marková (Čas na změnu) a farář František Plecháček.
Kostel z roku 1882 je opravený a v dobrém stavu. Na jeho opravách se
podílelo i město, zhruba polovinou částky z 15 milionů korun. Sbor na
rekonstrukce získal i dotace a sponzorské dary. Pseudorenesanční stav-
ba v Hornické Čtvrti byla několik let zavřená, otevřená je od roku 2010.
Církev chce darovat kostel městu, protože prochází reorganizací. Chva-
letický sbor jedná o sloučení s přeloučským. Na bohoslužby ve Chva-
leticích chodí asi deset lidí. I když se změní vlastník kostela, nedělní 
i další bohoslužby se v něm budou konat dál, stejně tak svatební a
pohřební obřady nebo koncerty.

www.christnet.eu

následuje přímo vodopád jejího lo-
gického zdůvodnění. Jsem přepra-
covaný. Nevím ani, kde mi hlava
stojí. Nemám prostě čas – na sebe,
ani na rodinu, a nadto mi začínají
pochodovat i nervy, a včera mi do-
konce už i luplo v zádech.
Proto potřebujeme tolik slyšet výzvy
Písma: Oslavujte, děkujte, chvalte,
vzdávejte čest. Vždyť zde – v jejich
plnění, v docela konkrétních posto-
jích – a ne ve zbožných frázích – se
zřetelně ukazuje, kde koření naše
víra, a jak hluboké a nosné má zá-
klady.
Věřící člověk má také koho oslavo-
vat. „Chválu vzdejte Hospodinu“.
Bída a nouze je zřejmě ovšem v tom,
že je mezi námi křesťany hodně
věroučné nejasnosti i nebiblického
myšlení. Kolikrát jen můžeme za-
slechnout, že lidé věří v „něco, co je
nad námi“. Jenže – toto „něco“ nelze
oslavovat, ani oslovovat. „Něco“ je
neznámé a nehybné. „Něco“ se ke
mně nesklání a nemá o mne žádný
zájem. Osobní vztah důvěry na linii
já – ty zde zcela schází. Jednoduše
shrnuto: „Něco“ není biblický Bůh.

Oslavování Hospodina velmi úzce
souvisí s ohlašováním jeho jména.
Boží lid si nemá ponechávat sobecky
jen pro sebe, co už z milosti dostal a
přijal. Společenství víry také není
uzavřené. Církev má rozšiřovat zná-
most evangelia až do těch posled-
ních končin země. To je její nezada-
telný úkol.
Pokud člověk nepozná svou nedo-
konalost a omezenost, hranice svých
možností, dokud se pokorně nesklo-
ní před svatým a nade vše vyvýše-
ným Bohem, dotud ho nemůže
upřímně a cele oslavovat, ani oslo-
vovat. Ono důvěrné „Otče“ nezazní
v plnosti. Žádná hlubina však není
tak hluboká, aby nás z ní Hospodin,
Bůh blízký, přítomný a jednající,
nemohl vytáhnout.
„Chválu vzdejte Hospodinu a vzý-
vejte jeho jméno, uvádějte národům
ve známost jeho skutky“ (Ž 105,1). 
A tu se ptáme: O jaké skutky, o jaké
činy vlastně jde? Stručně a velmi
schematicky řečeno: Starozákonně:
o vyvedení z egyptského otroctví.
Novozákonně: o záchranu, o spásu
v Ježíši Kristu. Tyto činy nás chtějí
oslovit. Týkají se nás bytostně.

Jestliže k nim přitakáme a ve víře si
je i přivlastníme, tak rovněž uschop-
ňují a zmocňují ke zvěstování. A to
nejen rty, ale i srdcem, celým živo-
tem, jeho utvářením i celkovou
skladbou.
Takto viděno: Život věřícího člověka
má a smí být oznamováním Božích
záchranných činů, má být svědec-
tvím o tom, že máme i dnes koho
oslavovat. Jestliže věříme, že nás
Kristus vykoupil k věčnému, pravé-
mu životu, pak máme důvod ukazo-
vat svou existencí, svými projevy,
druhým lidem k pravému Zachrán-
ci. K tomu, z jehož díla žijeme. Jde o
to, abychom přijali onu nabízenou
Lásku, abychom čerpali ze zdroje
milosti. A také – abychom uměli
občas stát tiše a v němém údivu.
Potom budeme schopni Boha neje-
nom důvěrně oslovovat, ale také i
oslavovat. A to nejen v neděli ale i ve
všelijak únavném, ubíjejícím a oby-
čejném všedním dni. „Chválu vzdej-
te Hospodinu a vzývejte jeho jméno,
uvádějte národům ve známost jeho
skutky“.

Jaroslav Nečas

Důvod ke vděčnosti
Dokončení ze str. 1

"...Potom téhož roku (1419) v neděli po sv. Jakubu, jinak
30. dne měsíce července, byli purkmistr a někteří konšelé
Nového Města s podrychtářem, nepřátelé přijímání z kali-
cha, od obecného lidu a Jana Žižky, dvořana svrchu jmeno-
vaného českého krále, za to, že se posmívali procesí, které se
tamtudy mimo radnici vracelo s velebnou svátostí oltářní
od svatého Štěpána Na rybníčku do kláštera blahoslavené
Panny Na písku (dnes Panny Marie Sněžné), ohavně sho-
zeni z Novoměstské radnice a ukrutně ubiti a usmrceni..." 

(Vavřinec z Březové, Husitská kronika)
V letošním roce si připomínáme 600. výročí od udá-
losti, kterou čeští historikové považují za počátek tzv.
husitské revoluce. Co se tehdy stalo a proč?
Upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského v letech
1415 a 1416 znamenalo zásadní předěl v životě teh-
dejšího Českého království. Přestože už Husovo pů-
sobení v Betlémské kapli a na Pražské univerzitě sil-
ně polarizovalo soudobou společnost na ty, kteří se
chtějí řídit Božím zákonem obsaženém v Bibli a na ty,
kteří chtějí zůstat loajální katolické hierarchii, která se
ovšem učením a životním stylem Krista a Jeho apoš-
tolů příliš neřídila, teprve nešťastný Kostnický koncil
svým nespravedlivým odsouzením svatého kazatele
vyvolal reakci, která byla nečekaně silná a mohutná.
452 příslušníků české a moravské šlechty podepsalo
2. září 1415 stížný list poslaný Kostnickému koncilu,
v němž obhajují Husovu mravní bezúhonnost a čisté
učení a protestují proti jeho upálení. V závěru listu
šlechtici ujišťují, že chtějí "hájiti a chrániti zákon Pána
Ježíše Krista a Jeho oddané, pokorné a vytrvalé kaza-
tele až do vylití krve beze všeho strachu a nedbajíce
ustanovení lidských, tomu na odpor vydaných." Re-
akce koncilu? Půhon - tedy předvolání před církevní
soud - pro všech 452 signatářů zmiňované listiny,
kteří byli označeni za podezřelé z kacířství! 

kAlišNíci versus kAtolíci
V říjnu roku 1414 obhájil Jakoubek ze Stříbra na uni-
verzitě v Praze správnost přijímání podobojí vším
křesťanským lidem, nikoli jen kněžími. Doložil, že ta-
to praxe byla v západní Církvi přítomná až do počát-
ku 13. století, zatímco východní Církev od ní neopus-
tila nikdy. Proto s několika dalšími kněžími vzápětí
obnovil tento způsob přijímání ve čtyřech pražských
kostelích: u sv. Martina ve zdi, sv. Vojtěcha na No-
vém Městě, sv. Michala na Starém Městě a v Betlém-
ské kapli. Jakoubek poslal svou obranu kalicha i kon-
cilu do Kostnice, tam ovšem (přičiněním litomyšlské-
ho biskupa Jana Železného a dalších českých odpůr-
ců pražských reformistů) neuspěl. 15. června 1415
vydal koncil dekret, který přijímání z kalicha laikům
zakázal a označil je za bludné a kacířské. 
"A stanovil i rozhodl, aby všechny i každého zvláště, kdož
tak přijímají a od takového přijímání nechtějí upustiti, jako

kacíře potlačovali a přísně trestali místní biskupové nebo
jejich úředníci nebo inkvizitoři kacířské nepravosti a aby se
při tom dovolávali i světského ramene v královstvích nebo
zemích, v kterých by se lidé o to pokoušeli proti rozhodnu-
tí toho koncilu."

(Vavřinec z Březové, Husitská kronika)
Tento zákaz (očividně se protivící přímému nařízení
Kristovu) a následné nespravedlivé usmrcení dvou
slovutných českých mistrů už nenechal nikoho z
těch, kdo chodili na Husova kázání, na pochybách, že
koncilní rozhodnutí nejsou inspirována Duchem
Božím, ale spíše duchem Antikristovým.
Léta 1415 až 1419 byla v Praze i celém Království čes-
kém dobou plnou napětí. Docházelo k slovním i fy-
zickým potyčkám mezi tzv. kališníky (též zvanými
husité či viklefisté) a katolíky. Sváděly se boje o jed-
notlivé fary a o vliv v městských radách. První král
dvojího lidu (jak trefně jmenuje Václava IV. historik
Petr Čornej) se snaží situaci uklidňovat. Většinou
intervenuje ve prospěch strany podobojí, nicméně
někdy - z obavy před svým bratrem Zikmundem a
hrozbami koncilu - vyhoví i straně podjednou. 

vyHroceNí situAce
Král Václav IV. se v roce 1419 ocitne doslova v pozi-
ci jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Od uherské-
ho krále Zikmunda a nově zvoleného papeže Martina
V. je mu vyhrožováno křížovou výpravou, na druhé
straně kališníci od něj až příliš neuctivě žádají předá-
ní většiny pražských kostelů do správy strany podo-
bojí. Král tentokrát vyjde vstříc straně katolické a 
6. července 1419 - v den výročí upálení Jana Husa -
vyměňuje novoměstskou radu a jmenuje do ní  proti-
husitsky orientované konšely. Ti ihned nechávají za-
tknout některé radikální husity, stoupence politizují-
cího Jana Želivského. Zakazují též husitská procesí.
Neuplyne ani měsíc a Želivský vede účastníky boho-
služby v zakázaném procesí vstříc hrůzostrašnému
masakru. Akce je domluvena předem - lidé mají 
s sebou zbraně a je mezi nimi i budoucí neporazitel-
ný válečník Jan Žižka. Scénář oné veřejné popravy
konšelů je zřejmě společným dílem Žižky a Želivské-
ho. Badatelé si dodnes nejsou jisti přesným průbě-
hem celé události.

ZbožNý ANebo beZbožNý čiN?
Jakým dojmem na nás dnes, po šesti stech letech, tato
událost působí? Pokud se budeme dívat na věc očima
Nového zákona, pak jistě příliš duchovně ne. A to 
z obou stran. Posmívat se procesí, jehož kněz nese
symbol Božího těla (v tehdejším chápání dokonce
samo Boží tělo!) a možná i hodit na kněze kámen (což
zmiňuje jedna anonymní kronika z 2. poloviny 

dy živé vody poplynou z jeho nitra.“ Jan vykládá: „To řekl o Duchu, jejž
měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“ (Jan 7, 37-39). Napojený, který
„vsákl“ Ježíšův nápoj co nejhlouběji, se pak může o zdroj povzbuzení,
víry, lásky a naděje dělit s druhými. Setkal jsem se s křesťany – a vy jistě
také – kteří se svědectvím svého slova i života podobali tomu, co hyd-
rogeologové nazývají „artéský“ pramen. Vzniká tam, kde spodní voda
uložená ve veliké hloubce je vystavena tlaku. Když se v hornině nad
ložiskem vytvoří trhlina, nebo je lidmi navrtána, tryská pramen do
výšky jako gejzír. Přitom tito lidé, z nichž vyvěrá velký duchovní vliv,
jsou skromní, nebývají hluční ani nepoužívají nápadných pohybů a
tajemných slov. 
Tak tedy žádné naše vlastní hlubinné zdroje, nikdo je nemusí hledat
virgulí. Docela prostá žíznivá půda, která dychtivě vsakuje déšť z nebe,
uchová ho v sobě a ochotně ho v pravou chvíli vydá. Vzpomeňme si na
to, až budeme čerpat minerálku, nebo se skloníme v parném létě k čisté
studánce!

Pavel Javornický Dokončení na str. 3

Dokončení ze str. 1

kde lze nalézt pramen?

600 let od první pražské defenestrace - 
aneb jak to býti nemělo
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Pokračování z minulého čísla
Platí pro případ, kdy budeme žít 
v iluzi a myslet si, že jdeme správ-
nou cestou, aniž bychom se Hos-
podina stále znovu a znovu ptali po
správnosti směru naší cesty! Platí
pro případ, že bychom lehkomysl-
ně přecházeli vůli a přání našeho
Boha, Pána a Krále našich životů!
Abakukova víra se spolehla na
Hospodina, i navzdory situaci, ve
které se ocitl. Bohužel z Božího lidu
zůstal sám na stráži až do konce.
Ale přesto si byl jist tím, že Bůh
nenechává svoje věrné dlouho če-
kat. Nevadilo mu, že se mu lidé 
z řad Božího lidu smáli. On stál
věrně v Božích službách! Znal Boží
hlas, a byl připraven na něj ihned
zareagovat. Umíme to i my? Bůh k
nám stále ještě mluví, zve nás do
své blízkosti a chce nás naučit
naslouchat. Bůh touží po tom, aby-
chom nejen svoje mluvení, ale i
svoje jednání a konání v životě
odvozovali od toho, co on nám ve
svém Synu říká, co si přeje a jak nás
chce vést. Vnímáme to? Pokud ano,
pak náš život bude vypadat jinak, a
dostane hluboký smysl. 

„Já budu jásotem oslavovat Hos-
podina, jásat k chvále Boha, který
je má spása!“ (3,18)
Spravedlivý sice bude žít z víry, ale
z úst proroka Abakuka zní i několi-
krát běda. Je určeno všem svévolní-
kům, pyšným, kteří pohlcují náro-
dy, kteří všem přinášejí jen zkázu.
Bůh je spravedlivý a ztrestá všech-
nu prolitou krev! To běda je určeno
všem, kteří se shlédli v bohatství a
ve své moci, kterým se bohatství a
moc stalo božstvem! Všeho do času,
připomíná Abakuk. Je to běda těm,
kdo staví města a sídla na prolité
krvi, na násilí, na křivdě a na ne-
spravedlnosti. Všechna jejich náma-
ha bude marná, protože oheň Bo-
žího soudu všechny spálí. Boží
sláva zazáří znovu, jako kdysi záři-
la nad faraonem, nad Assýrií, Baby-
lonií, Egyptem, Římem i nad další-
mi velmocemi. Bude zářit nad
všemi velmocemi světa! Je to běda
všem, kdo oklamávají svoje bližní,
kteří mažou med kolem úst dru-
hým jen proto, aby je vysáli a odře-
li, kteří se povyšují nad druhými,
smějí se Bohu a činí ze sebe svrcho-
vané soudce a pány světa! Kdo
takto přemýšlí a kdo činí, na toho
dopadne Boží hněv! Běda těm, ze
kterých se stávají modloslužebníci,
jejichž modly jsou ze dřeva, z kame-

ne nebo z jakýchkoliv jiných věcí,
jen aby vyzdvihli svoje idoly a skr-
ze ně věštily budoucnost. Budouc-
nost člověka je v rukou Hospodi-
nových. A jediným ukazatelem
pravdy a spravedlnosti, jediným
směrníkem ukazujícím k budouc-
nosti je Boží slovo a Boží zákon.
Hospodin přebývá ve svém svatém
chrámu a na všechno bedlivě hledí.
Prorok proto volá, aby se před ním
ztišil celý svět. Ale také připomíná,
aby Boží lid nebyl smutný, protože
nepřítel Božích dětí bude sražen.
Nad utrpením, bolestí, odstrková-
ním, nenávistí a opovržením Bo-
žího lidu se klene vítězný oblouk
víry v Hospodina, jediného Boha
této země, který nad ním mocně
drží ruku. Je to Bůh mocný, Pán a
Král této země, Pán přítomnosti,
minulosti i budoucnosti. Kdo Boha
zná a hlásí se k němu, poslouchá
jeho hlas a důvěřuje mu, kdo je
Bohu svým životem věrný za všech
okolností, i když někdy jeho plá-
nům nerozumí, ten bude žít v po-
koji v Bohu a s Bohem, a nemusí se
ničeho bát. Bůh stojí nad lidskou
pýchou i nad zpupností moci člově-
ka. Bůh stojí nad křivdou i nespra-
vedlností, nad ponížením těch,
kteří si to nezasluhují. Bůh stojí nad
vším jako Pán, který má všechno ve
svých rukou. Proto Abakuk vyhla-
šuje ve jménu tohoto Boha vší země
soud nad zlobou a nespravedlností,
i nad těmi, kteří jí podléhají.
Abakuk vidí, že doba, ve které žije,
je těžká a složitá. Ve svých modlit-
bách však prosí za Boží lid, do kte-
rého patří a uprostřed kterého žije,
aby se Bůh nad svým lidem smilo-
val. A je si přitom jist, že Hospodin
znovu přijde jako svatý a spravedli-
vý, který se zaskví slávou, jakou
spatřovali otcové na Sinaji v dobách
minulých. 
Jenže cesta ke svobodě Božího lidu,
k radosti a odpočinutí vede často
pouští. Je někdy doprovázena i Bo-
žími soudy. Boží milost, láska a
péče Hospodinova jde ruku v ruce i
se soudem. Ten však není nikdy
posledním Božím slovem. Až se
Bůh znovu ke svému lidu přihlásí,
nepřijde jako cizí, ale jako Otec ke
svým dětem, který jim bude proka-
zovat dobrodiní, shovívavost, las-
kavost, odpuštění i velké slitování.
O tom je Abakuk hluboce přesvěd-
čen. Ví, že Bůh je trpělivý ke svému
lidu a svůj soud nad ním často
odkládá. Jeho sláva naplňuje nebe-
sa, zem i celý svět. Tak to popisuje

Abakuk ve svém proroctví a říká,
že Boží lid bude jednou svědkem
slavného Božího příchodu, o kte-
rém mluví v obrazech. Bůh přijde
jako Král v plné slávě a moci. A až
přijde, bude mít ve svých rukou ná-
stroje Božího soudu. Přijde zachrá-
nit poslušné a zničí vzpurné. Proto
Abakuk vyzývá k radostné víře.
Neupíná pozornost ke světu. Vy-
hlíží k naději Božího slitování, 
k naději Boží milosti. Vzhlíží 
k Hospodinu, který kraluje nad
vším, co přináší život. Hospodin
zná všechny skutečnosti života. Ví
o všech trápeních Božího lidu. Má
svoje prostředky, kterými trestá,
někdy pročišťuje, jindy zase posilu-
je. A tam, kde se postaví, kam po-
hledí, tam se dějí velké věci. Tam se
rodí nový Boží lid. Tam z kamení
povstávají synové a dcery Abraha-
movi. Tam jsou mnozí zbavováni
pout a osvobozováni z nejrůzněj-
ších povázaností světa, protože při
nich stojí Bůh. A co Bůh činí, to činí
jen a jen ze své vůle, ze své milosti,
a nikdo tomu neodolá. Takový
jasný a srozumitelný závěr přináší
Abakukovo proroctví, které nepo-
třebuje dalšího výkladu. Je v něm
jasný eschatologický výhled s důra-
zem nejen na slavný příchod
Mesiáše, ale i na slávu jeho druhého
příchodu. Abakukovo proroctví
předznamenává novozákonní po-
selství, ve kterém je už řeč o Božím
příchodu k soudu a ke konečnému
vyúčtování. U tohoto soudu pomi-
nou všechny plané naděje a opory
člověka. Nepřátelé budou umlčeni.
K čemu mnozí ve své bláhovosti v
životě vztahovali svoje ruce i srdce,
k horám, k zemi, k moci, k majetku,
ke slávě, ke slunci a ke hvězdám,
jako k záruce života a všeho řádu,
to se zhroutí. Ukáže se jen jediné, že
kromě Boha, Pána nebes i země,
kromě Božího Syna ve slávě, Pána a
Spasitele a Vykupitele Ježíše Krista,
není nic v tomto světě pevného.
Ukáže se, že každý tvor na této ze-
mi je bezvýhradně závislý na Boží
vůli a na Božím slitování. Kdo si to
tak nemyslel a podle toho nečinil,
pozná, že byl bláhový a pošetilý!
Bůh potře všechnu zlobu. Ale Bůh
také usuší všechny slzy na tvářích
plačících a pokorných, a zhojí jejich
rány. Ve jménu svého Syna, kterého
poslal na tuto zem ze své lásky,
chce stále ještě zachraňovat a vy-
svobozovat v čase milosti. 

Pavel Rybín, kazatel CB
Pokračování příště
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Naši učení bohoslovci diskutují o teologickém vertikalismu a horizonta-
lismu. Teologickým vertikalismem se rozumí soustředěné úsilí zaměřené
k péči o spásu duše, spojené s posilováním a prohlubováním osobní zbož-
nosti. Teologický horizontalismus znamená toužebné, ale i činné vyhlíže-
ní Kristovy vlády v církvi i ve světě pod heslem „Připravujte cestu, aby
mohl vejít …“
Jednodušeji můžeme mluvit o VERTIKÁLE A HORIZONTÁLE VÍRY.
Obojí se doplňuje a nelze vlastně tyto dvě složky (stránky nebo aspekty)
oddělovat, i když je užitečné je odlišovat. V některých duchovních prou-
dech (např. u Lutherových následovníků) shledávají odborníci větší důraz
na vertikálu, jinde naopak na horizontálu (česká reformace a Kalvínovi
stoupenci, aktivní v úsilí o nápravu církve i světa).
Záleží také na situaci. Když se Hitler, ztělesnění zla, chystal zničit Česko-
slovensko, Karl Barth prohlásil, že každý československý voják hájící hra-
nice je Božím bojovníkem. To byl krajní důraz na horizontálu víry. Vý-
razně horizontální byl i křesťanský protikomunistický disent, který hájil
spolu s právem církví plnit své poslání také ostatní občanská práva – i za
cenu krutého pronásledování.
Jak jsme na tom dnes? Vojensky je naše země dobře chráněna. Ohroženo
je demokratické zřízení. Čelíme učiněné tsunami polopravd, čtvrtpravd i
vyložených lží (fakenews). Ty jsou vyráběny a šířeny ve velkém za použi-
tí nejdůmyslnějších psychologických metod, s mazaností vpravdě ďábel-
skou. Nepřátelé demokracie mají obsazenu většinu médií a také interne-
tového prostoru. Snadno získávají zvláště lidi prosté, neučené a vyššího
věku. Hrozí nebezpečí, že vyhrají volby. I Hitler se zmocnil vlády tím, že
vyhrál volby. Bráníme se, ale řady už kolísají, podívejte se jen na složení
parlamentu a na volební preference populistů, nácků a spol. 
Co máme, co můžeme dělat? Bratr Ivo Kraus v článku „Jaká je vláda?“
(ET-KJ 34/2018) říká, že „naděje na dobrého vládce se zdá v nedohlednu“,
což se „může změnit jen zázrakem Božím“, za který se máme modlit.
Článkem „Co uděláme pro dobrou vládu?“ (ET-KJ 1/2019) jsem se poku-
sil doplnit výzvu bratra Krause k modlitbám za ty, kteří mají moc (tedy 
k modlitbám na horizontále víry), o výzvu k činům. Je přece přirozené
všemožně se přičiňovat, aby se uskutečnilo to, za co se modlíme. Té tsu-
nami lží můžeme – a máme – čelit šířením pravdivých informací. Vyzval
jsem čtenáře, aby k tomu využívali internet, kde je zdarma k dispozici e-
mail, Facebook a další nástroje. Ti, kteří k tomu mají příležitost a nadání,
mají užívat i další prostředky k nápravě věcí veřejných, tedy působit poli-
ticky v běžném smyslu, jako volení zástupci občanů. Napsal jsem – s vědo-
mím, že to formuluji provokativně, ale s dobrým svědomím – že politika,
úsilí o dobrou vládu v obci, ke křesťanství bytostně patří.
Bratr Kraus můj příspěvek nepřijal. Ve svém textu („K diskusi“, ET-KJ
3/2019) poukázal na to, že agitace, např. když jehovisté obcházejí ode
dveří ke dveřím, ale i ta internetová, lidi obtěžuje a popuzuje, navíc bývá
neúčinná. V hodnocení politiků se také můžeme mýlit, je lépe vyčkat.
Církev může společnost měnit jen duchovně, politika podle bratra ke křes-
ťanství nepatří.
Rád bych rozptýlil obavy bratra Krause z internetu. V praxi to vypadá tak,
že když mám čas, otevřu si Facebook a podívám se, co nového napsala na
své stránky moje vnoučata (bývají tam i fotky), dále např. bratři faráři
Jaroslav Pechar, Pavel Klinecký nebo Dan Drápal, anebo řada jiných přá-
tel, se kterými jsem na této síti v kontaktu. Příspěvky, které se mi líbí,
pochválím stisknutím příslušné klávesy, případně k nim napíšu nějakou
poznámku. Podívám se také, co napsali k mým příspěvkům jiní – přátelé
i kritikové. Možná jim odpovím, ale to je moje volba. Žádné obtěžování,
naprostá svoboda. 
Do naší diskuse se vložil delším textem „Co uděláme pro dobrou církev?“
(ET-KJ 6/2019) bratr Emanuel Vejnar. Jde přímo k jádru věci: „Každý ať se
podřizuje vládní moci (zde bych dal přednost kralickému překladu „vrch-
nostem“), neboť není moci, leč od Boha.“ Ano! Ale kdo to je, ty vrchnosti?
Ti, kdo sedí na Hradě nebo ve vládní Strakovce pod Hradem, nebo snad
v Bruselu? Nene! To jsme MY, VŠICHNI OBČANÉ republiky, ba všichni
Evropané s volebním právem. Ti úředníci jsou naši zaměstnanci. 
Bůh dal naší době obrovský dar – DEMOKRACII. S tím je spojena také
odpovědnost. Každý zaměstnavatel ví, že odpovídá za to, co dělá jeho
zaměstnanec za jeho peníze, a měli bychom si toho být vědomi i my. Je to
fuška, zaměstnanci bývají svévolní nebo málo schopní, ale musíme se sna-
žit – a to je politika.
Bratr Vejnar vyjadřuje nelibost nejen nad mými názory, ale i nad tím, že
„se pořád vydávají nějaká církevní prohlášení“ k věcem veřejným. Jiní teo-
logové v tomto duchu přímo napomínají naši synodní radu. Z loňského
roku si pamatuji např. její rozhodný, biblicky motivovaný protest proti
vládní politice v otázce migrantů, vyjádřené heslem „Ani jednoho!“ Je to
otázka, o které jistě nebudeme diskutovat při bohoslužbách. Pro církevní,
navíc ekumenický časopis, jako je ET-KJ, jsem ji však považoval za vhod-
nou a postavil jsem se za ono prohlášení (ET-KJ 12/2018). Nemusíme se
shodnout. Důležitý je dialog, upřímné společné hledání cesty.
Opravdu mě mrzí poznámka bratra Vejnara, který se staví na stranu bra-
tra Krause, bydlícího na venkově v malém domečku se zahrádkou, proti
mému, jak on to cítí, velkopražáckému pohledu. Ano, pracoval jsem hlav-
ně v Praze, i když dětství jsem strávil na venkovských farách. A už mnoho
let žiji jako důchodce ve skromném bytě (manželka by také velmi brala
zahrádku!) na Vysočině poblíž moravečského tolerančního kostelíka s ži-
vým venkovským sborem. Do mého pokoje s pracovním stolem, kniho-
vnou a počítačem se snadno vejdou i tři pohodlná sedadla, která, dá-li
Bůh, snad jednou použijeme k bratrskému posezení s Krausem a Vej-
narem. Vítejte!

Pavel Říčan 
psycholog

15. století) je věc nanejvýš neuctivá a veskrze nekřes-
ťanská. Odpověď ze strany zástupu je ovšem stejně či
ještě více zlá a neduchovní. Zabíjet své odpůrce nás
Kristus rovněž neučil. 

oDkuD se vZAlA oNA vZájemNá NevrAživost
A krutost?
Odpověď je třeba hledat ve stavu tehdejší Církve i
každého jednotlivého křesťana. Myslím, že nepopira-
telná krutost na husitské straně je z velké časti odra-
zem krutosti na straně katolické. Jan Hus nevyzýval
k vraždění nehodných konšelů nebo kněží. Vyzýval 
k pokání. Jak sám ještě těsně před svou smrtí na kost-
nické hranici vyznal: "...předním úmyslem mého kázání
a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen
mohl lidi zachrániti od hříchů..." 

(Petr z Mladoňovic, 
Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici)

Přesto byl sněmem, který se považoval za výkvět teh-
dejšího křesťanstva odsouzen k velmi krutému umí-
rání. A nebyl sám, s kým bylo takto naloženo. Stovky
"domnělých" kacířů umíraly na středověkých hrani-
cích, protože našli odvahu vyslovit pravdy, které jim
Duch Svatý vyjevil, a které nechtěli slyšet ti, kteří
tušili, že by mohli být usvědčeni  ze lží, hříchů a ži-
votního stylu, který není v souladu se zákonem lásky
našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Byla to právě trpělivá Boží láska, čeho se často nedo-
stávalo oběma znepřáteleným stranám. Kde se roz-
může nepravost, vychladne láska mnohých..
Ano, a v tom vidím memento První pražské defene-
strace: když se vytratí ochota naslouchat druhému
člověku a především tichému jemnému hlasu Ducha
Svatého, tehdy přichází zmar a smrt. Náboženská
horlivost bez lásky může i dnes usmrcovat život v na-
šich sborech. Neusmrťme jej! 

Roman Čeleda

600 let od první pražské defenestrace - 
aneb jak to býti nemělo

křesťan v politice – 
ano nebo ne?

Dokončení ze str. 2



* Co byste nám mohla říct o připra-
vovaném filmu „JAN AMOS“?
Nejdříve bych chtěla říct, že jsme
nedávno vděčně využili podpory
ze strany F-nadace, která pro naši
filmovou a dokumentární tvorbu
zřídila dárcovský fond. Tam mo-
hou posílat finanční příspěvky zá-
jemci podporující tvorbu naší křes-
ťanské filmové produkce. Fond
nese název „Via Lucis Film“ a kon-
krétní projekty budou mít každý
svůj název.

* První projekt, ke kterému chce-
me fond využít je polohraný doku-
mentární film o J. A. Komenském 
s názvem „Jan Amos“.
Hrané historické filmy jsou velmi
nákladné a my je tvoříme za zlo-
mek výrobních nákladů veřejno-
právní televize. A to už vůbec ne-
hovořím o rozpočtu u velkých se-
kulárních produkcí. Přesto chce-
me vytvořit maximálně kvalitní
profesionální projekty, které při-
táhnou zájem diváků. Minimální
náklady na Jana Amose jsou 7 mi-
liónů, největší položku tvoří profe-
sionální herci, komparz, kostýmy. 
V současné době nám chybí ještě 
1 milion korun, ale lze přispět u 
F-nadace na číslo účtu 2500 843
492/2010, Variabilní symbol: 1801.
Dárci dostanou na konci roku
potvrzení o daru od F-nadace.

* Jak byste stručně popsala cíl
projektu?
Chtěli bychom umožnit občanům
našeho národa prostřednictvím
umělecké formy filmu a videa, aby
se seznámili s tím, co jsou křesťan-
ské kořeny našeho národa, s du-
chovním odkazem našich předků
(Jan Amos Komenský, Jan Hus a
další), ale také s jeho přesahem do
dnešní doby.

* Jaké aktivity plánujete v rámci
projektu realizovat?

Prvním projektem je polohraný
dokumentární film s pracovním
názvem „Jan Amos“, na kterém
jsme začali pracovat již v roce 2018.
Letos natáčíme výpovědi řady od-
borníků (komeniologů) a současně
se chystáme natáčet v zahraničí po
stopách J. A. Komenského (v Pol-
sku, Švédsku, Holandsku, Němec-
ku, Slovensku, Maďarsku, Anglii).
Dále se tvoří scénář k hraným pa-
sážím. V roce 2020 budeme natá-
čet hrané scény s předními český-
mi herci a následovat bude kom-
pletní postprodukce. Premiéra
filmu bude na podzim 2020.

* Jaké měřitelné výstupy z projek-
tu očekáváte?
Vzhledem k tomu, že polohraný
dokument „Jan Hus – cesta bez
návratu“ zhlédlo asi 250 tisíc divá-
ků (premiéra 2016) a doku-drama
„Jeroným Pražský - Poslední útěk“
vidělo téměř 500 tisíc diváků (pre-
miéra 2018), lze předpokládat, že
polohraný dokument o J. A. Komen-
ském bude sledován v řádech sto-
tisíců diváků.
Tentokrát budeme více usilovat
také o výrobu kvalitních jazyko-

vých mutací a pokusíme se film
nabídnout k odvysílání i do zahra-
ničí (Polsko, Německo, Švédsko,
Anglie).

* Jaké výsledky a jaký celkový
dopad má projekt mít?
Jako u předešlých projektů, tak i 
v tomto případě, sledujeme zásad-
ní cíl: ukázat na to, že život s Bo-
hem má smysl a je posilující a in-
spirující v každé době. Chtěli
bychom probudit v našem národě
zájem o Bibli a směrovat diváky 
k hlubšímu poznávání křesťan-
ských hodnot. Pokud nám Pán
Bůh dá zdraví, sílu, inspiraci a po-
třebné prostředky, předpokládá-
me na tomto díle pracovat mini-
málně na 100 %.

www.vistafilm.cz

o připravovaném filmu jan Amos

JE VáM 65+ a HRáLI JSTE NěKDY Na
HuDEBNí NáSTRoJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to  zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2019 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz

č. 9

Jakoubek byl z poddanské rodiny, na pražské univerzitě studoval filosofii
(1397 s hodností mistra) a teologii (1393 s hodností bakaláře) a přijal kněž-
ské svěcení (1402). Do roku 1414 se věnoval hlavně akademické práci, při
které (od r. 1407) zastával učení Johna Wiclifa a Matěje z Janova s důrazem
na chudobu církve podle apoštolského vzoru. Postavil se proti obchodu 
s odpustky a byl za to v Římě obžalován (r. 1412). Byla na něho rovněž
uvalena arcibiskupská klatba (v r. 1414). 
Kázal u sv. Michala, na podzim r. 1414 spolu s Mikulášem z Drážďan
poprvé podával u Martina ve Zdi večeři Páně pod obojí, od roku 1417
kázal v kapli Betlémské. 
Byl spoluautorem Čtyř artikulů pražských a na Žižkův dotaz 1419 uznal
právo bránit svobodu Božího slova zbraněmi. V r. 1421 spolu s Janem
Želivským předsedal Čáslavskému zemskému sněmu. Radikalismus
táboritů a Želivského nesdílel, což přispělo k jeho izolaci. Po popravě Jana
Želivského (9. 3. 1422) byl s jinými mistry zatčen, deportován do Hradce
Králové a po příchodu Korybotově v r. 1422 působil na čas v Praze, kde
podporoval svého žáka M. Jana z Rokycan. V r. 1427 se podílel na artiku-
lech pro zachování svornosti a pokoje. 
Při četných disputacích byl vždy přímočarý, rozlišoval však podstatné od
nepodstatného a podle Petra Chelčického byl „mužem veliké tichosti“.

Z jeho četných spisů jmenujme: Výklad Zjevení sv. Jana, Traktát na Pláč
Jeremiášův,  Postilu, O pravé přítomnosti těla a krve Kristovy ve svaté večeři,
Vyznání o zápase, a O válčení, pokud se dovoluje.

„Spolu se svatými i já... chci do smrti velebiti tu předrahou svátost a s nimi
vyznávám, že tu chléb zůstává, jenž jest tu v pravdě a přítomně tělo Boží.“

Bohuslav Vik
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Syn Karla IV. a Anny Svídnické (+1362) byl korunován v r. 1363 už jako
dvouletý, v r. 1370 oženěn s Johanou Bavorskou a r. 1378 zvolen němec-
kým králem. Vychovávali ho arcibiskupové Arnošt z Pardubic a Jan
Očko z Vlašimi. Po otcově smrti v r. 1378 nastoupil na český trůn. Doba
jeho vlády byla plná napětí sociálních, církevních i politických - kromě
toho řádil mor. Od r. 1378 dvojpapežství rozdělovalo západní křesťan-
stvo. Zároveň se radikalizovala kritika četných církevních zlořádů, kte-
ré korunovalo v r. 1412 prodávání odpustků. Do popředí se dostávalo
měšťanstvo a (nezkušená a málo zodpovědná) nižší šlechta, o kterou se
Václav opíral, takže se s vyšší šlechtou střetával (v letech 1394 a 1402 byl
jejím vězněm), ale mocenské spory měl i s arcibiskupem Janem z Jen-
štejna (abdikoval v r. 1396): mimo jiné o zřízení biskupství v západních
Čechách (na které doplatil generální vikář Johánek z Pomuka v r. 1393
svým životem). Vyšší šlechtě musel nakonec ustoupit (měla na své stra-
ně jeho bratra Zikmunda a bratrance Jošta). Často dával přednost svým
zálibám (chovu zvěře a lovu), rovněž podléhal pití vína a návalům vzte-
ku. Stavební činnost za jeho vlády pokračovala, z jeho doby je také ru-
kopis Bible. 
Byl dvakrát ženatý - s Johanou Bavorskou(+1386) a Žofií Bavorskou
(+1425), která sympatizovala s reformními snahami M. Jana Husa a jeho
stoupenců. Václav s nimi sympatizoval jen do sporů o odpustky v r.
1412). V r. 1400 byl zbaven říšské koruny, ale v r. 1409 ji s pomocí kon-
cilu v Pise aspoň formálně získal zpět, k čemuž mu posloužil také Kut-
nohorský dekret (reforma univerzitní ústavy). 
Když v r. 1419 pražští husité vedení Janem Želivským svrhli novoměst-
ské konšely, které král nedlouho předtím dosadil, a také jinde zavládly
nepokoje, Václav podlehl mrtvici a zemřel na Novém Hrádku u Kun-
ratic. Byl pochován nejprve na Zbraslavi, teprve v r. 1424 v Praze.
Potomky nezanechal. 
Vládl dlouhých 41 let (bez válečných konfliktů) a projevil určité panov-
nické schopnosti (nezatěžoval obyvatelstvo vysokými daněmi), ovšem
dobové problémy daleko přesahovaly jeho síly. Neměl by tedy být
démonizován, ale ani idealizován.

Bohuslav Vik

inzerce

český reformátor 
m. jakoubek ze stříbra

český a německý král 
václAv iv.

(po r. 1370 vícHov u stříbrA – 10. 8. 1429 v prAHA)

(26. 2. 1361 Norimberk - 16. 8. 1419 kuNrAtice u prAHy)

Z natáčení filmu o osudech Jana Amose Komenského

Několik otázek pro ivu Hlavsovou - produkční vistAfilm

smutné zprávy
po dlouhé nemoci zemřela 30. července ve věku 86 let
sestra jarmila elisová, dlouholetá členka a spolupracov-
nice misijního odboru kostnické jednoty.

* * *
pan vlastimil ryšánek - starosta kralic nad oslavou z do-
by stavby památníku bible kralické, o kterém píšeme v té-
to příloze, zemřel 4. srpna. stál mj. i za vydáváním ro-
čenky Z kralické tvrze, kde se i v době totality mohlo svo-
bodně psát o jednotě bratrské, karlu starším z žerotína,
moravských bratřích apod. tehdy totiž vzal před úřady na
sebe roli cenzora a redaktorům ročenky pak nechal volné
"pole působnosti"... Úzce spolupracoval s Dr. vlastou fia-
lovou a členy kralického muzejního spolku.



tvrZ v krAlicícH NAD oslAvou
Kralice vznikly v 11. století na křižovatce dvou starých zem-
ských stezek. Za své jméno vděčí královým lidem, kteří měli 
v tomto kraji střežit zájmy Vratislava II. (1061 – 1092). Patrně
výsluhou toto území získal rod Kralických . První, kdo psal o
Kralicích, byl Mikuláš I. (potomek Víta z Pucova). Mezi roky
1349 – 1379 vybudovali Kraličtí na návrší severně od kostela
kamennou tvrz – své rodové sídlo, jež mělo zřejmě již od počát-
ku uzavřené nádvoří se studnou a bylo obklopeno příkopem a
valem. Hlavní přestavba tvrze byla provedena na konci první
poloviny 16. století Jindřichem Kralickým z Kralic, který ke
gotickému stavení přistavěl tři renesanční křídla. Tento rene-
sanční zámeček později prodal svému synovci Janu st. ze Žero-
tína, sídlícímu v Náměšti na zámku. Kralice přešly pod
náměšťské panství. Jan st. ze Žerotína byl horlivým členem a
ochráncem Jednoty bratrské. Zajistil přestěhování tiskárny
Jednoty bratrské z nedalekých Ivančic, kde ji v roce 1562 zalo-
žil biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav, do Kralic na tvrz.
Po 16letém působení tiskárny v Ivančicích jí hrozilo prozraze-
ní. Na jaře roku 1578 byla tiskárna přestěhována do Kralic. Na
tvrzi byla v té době umístěna i knihařská dílna, rozsáhlá vědec-
ká knihovna, sloužící překladatelům Bible z původních jazyků
do krásné češtiny. Velmi brzy zde zřídili bratří i školu.
Za 42 let působení tiskárny v Kralicích bylo vytištěno přes 70
titulů knih, kdy za vrchol je pokládána šestidílná Bible česká,
později zvaná kralická. Bohaté kulturní činnosti na kralické
tvrzi učinila konec katastrofa bělohorská. V polovině prosince
1620 při přepadení Kralic oddílem císařské armády byla napa-
dena i tvrz. Následně zajistil Karel st. ze Žerotína převezení tis-
kárny na zámek v Náměšti, kde ji ukrýval. Po 8 letech úkrytu
putovala do polského Lešna, kde sloužila Jednotě bratrské a 
J. A. Komenskému do svého zániku při požáru Lešna v roce
1656. Ve třicetileté válce byla kralická tvrz vypálena.
V roce 1956 na místě zaniklé tvrze byly zahájeny dr. Vlastou
Fialovou archeologické výzkumy s vynikajícími objevy zbytků
původní stavby, mincí, předmětů každodenního života, ale
především památky z bratrské tiskárny. Mimo jiné bylo obje-
veno přes 4000 literek, ozdobných prvků, pracovních nástrojů,
knižního kování a spon, které prokázaly existenci tiskařské
dílny v Kralicích. Tento nález je svým rozsahem naprosto oje-
dinělým světovým unikátem. Vše je uloženo v Památníku
Bible kralické.

Monika Doležalová

NA krAlické tvrZi
Píše se rok 1578 a kralická tvrz ožívá životem, jaký dosud neza-
žila. Z nedalekých Ivančic se sem narychlo stěhuje tajná tiskár-
na Jednoty bratrské. Nedávno vydaný přísný zákaz vydávání
necenzurované literatury s hrozbou vysokých trestù dopadá 
i na tuto tiskárnu. V Kralicích nachází tiskárna i lidé kolem ní
úkryt a tvůrčí 42 let trvající klidnější období. 
V prosinci 1620 se však všechno opět mění. Bitva na Bílé hoře
a cizí vojska v Čechách a na Moravě jsou počátkem nového,
mnohem dramatičtějšího období našich zemí i Kralic a její tis-
kárny.
Tiskárnu zachraňuje místní šlechtic a majitel panství Karel star-
ší ze Žerotína, tvrz, či spíše v té době malý renesanční zámeček
je přepaden, vypálen a na dalších několik staletí zavátý sutina-
mi, hlínou a časem.
Od počátku 20. století se obyvatelé Kralic pokoušejí dokázat, že
tiskárna bratří, kde se vytiskla slavná Bible kralická, ale i
mnoho další duchovní i vzdělávací literatury, byla opravdu
zde v Kralicích nad Oslavou. Postupně vzniká sdružení lidí,
kteří sbírají a nakupují staré knihy a Bible, které se v kralické
tiskárně kdysi vytiskly a dávají dohromady střípky informací,
které by v budoucnu mohly pomoci dát dohromady "obraz"
toho, co vše se v Kralicích kdysi dělo.
Z této skupiny lidí se v roce 1934 formuje Kralický spolek pro
uchování bratrských tisků. Spolek z vlastních nákladù a sbírek
nechává postavit světově první Pomník knize - Bibli kralické.

Během druhé světové války se Kralice stávají jedním z národ-
ních "poutních" míst, kam lidé jezdí čerpat posilu a naději. Pro-
bíhají zde i dvě velké výstavy o Bibli kralické a Jednotě bratr-
ské s národním podtextem.
V roce 1947 přijíždí do Kralic prezident republiky Dr. Edvard
Beneš s manželkou. Prezident je kralickou historií velmi oslo-
ven a dává k dispozici peníze na vykoupení pozemkù v místě
Na tvrzišti, kde se předpokládá, že zde kdysi tvrz s tiskárnou
stála.
V roce 1956 zde započínají místní lidé a učitelé z okolí pod
vedením PhDr. Vlasty Fialové z Brněnského Zemského muzea
vykopávky, které brzy odkryjí poklad světového významu, 
4500 starých literek, používaných kdysi pro tisk a mnoho dal-
ších objevů. Vykopávky se dostávají pod přímý dohled úřadů
a stávají se světovou senzací. V letech 1967 až 1969 na místě,
které sousedí s vykopávkami, stavějí místní občané v rámci
Akce Z Památník Bible kralické a kralických tiskařù, kam se
shromáždí mnohé písemné a archeologické objevy.
Památník, který nyní slaví 50. výročí svého otevření, se pak
stává v období normalizace opět místem, kam lidé jezdí pro
poučení a povzbuzení. Místem, které připomíná, že naši před-
kové se nikdy nevzdávali a dokázali i v nepříznivých dobách
vytvořit díla, která byla na vysoké vědecké, umělecké i tech-
nické úrovni své doby.

Pavel Petránek

50 let buDovy pAmátNíku bible krAlické
Archeologický výzkum v Kralicích (1956-1971), vedený PhDr.
Vlastou Fialovou z Moravského muzea v Brně, na místě, kde
kdysi působila tiskárna Jednoty bratrské, byl úspěšný. Kromě
zbytků gotické tvrze se našel i typografický materiál z tiskárny.
Avšak hmotných památek po tiskárně Jednoty bratrské začalo
přibývat, zejména typografického materiálu, ale také středově-
ké keramiky, kachlů, bylo zřejmé, že místnosti v místní soko-
lovně nebudou stačit pro uložení nálezů. Cenných nálezů při-
bývalo každým rokem. Muzejní spolek pro uchování bratr-
ských tisků své veškeré dosavadní nálezy, sbírky, věnoval naší
republice do správy Moravského muzea v Brně s podmínkou,
aby zůstaly v Kralicích. Muzejní spolek usiloval o to, aby pro
ně bylo vybudováno ještě lepší umístění než byly dosavadní
prostory v 1. patře sokolovny. Muzejním účelům měla být vě-
nována budova místní obecné školy, jakmile bude nahrazena
moderní novostavbou. Ke stavbě nové školy nedošlo. Muselo
se hledat jiné řešení. 
V roce 1964 se dohodli členové Muzejního spolku s kralickými
občany, že vybudují svépomocí v sousedství tvrze a kostela
stavení, do něhož bude možno soustředit staré bratrské tisky i
vykopané exponáty. Urbanistický a architektonický návrh bu-
dovy vypracoval prof. arch. Bohuslav Fuchs z Brna, jeden 
z našich nejznámějších architektů, projektovou dokumentaci
pracovníci Státního ústavu pro rekonstrukci památek ing. Jiří
Ševčík a stavitel Jelínek. 
S výstavbou bylo započato v roce 1967. Stavba vázla z nedo-
statku materiálu. Ale zásluhou investora, tehdejšího Místního
národního výboru (MNV) a hlavně obětavého tehdejšího před-
sedy MNV Vlastimila Ryšánka mohly práce na stavbě pokra-
čovat. 
Práce spojené s výstavbou Památníku možno rozdělit do tří
etap: v první etapě v roce 1967 byla stavba zhruba  provedena
a na podzim téhož roku zastřešena. V květnu roku 1968 byla
zahájena další etapa stavebních prací pod vedením Okresního
stavebního podniku v Třebíči a za stálé pozornosti a pomoci
MNV – výstavní sál, zacementovaná podlaha sálu s pozdějším
položením parket, červená střešní krytina…). Po odstranění
lešení v září 1968 se objevila celá budova zvenčí. Třetí konečná
fáze – dokončení sloupového sálu v přízemí budovy. Vše závi-
selo nejen na elánu stálých pracovníků, ale i na dobrovolné
pomoci přátel a příznivců kralických památek. 
Na podzim roku 1969 život v Kralicích ovládla jedna z nejdů-
ležitějších kulturních událostí moderních dějin obce. O víken-

du 27. a 28.září 1969 zde byl slavnostně otevřen Památník Bible
kralické. Otevření Památníku bylo přítomno asi 5000 lidí.
Předseda MNV Vlastimil Ryšánek přivítal všechny účastníky a
hosty, hlavní projev měl předseda Muzejního spolku prof.
Milan Kopecký. Náklady na výstavbu činily 867 000 Kčs a
vnitřní vybavení přišlo Moravské muzeum na dalších 280 000
Kčs. Občané brigádnicky odpracovali přes 5000 neplacených
hodin. První průvodkyní v Památníku byla paní Božena
Procházková.

Monika Doležalová, Památník Bible kralické

poD ocHrANou žerotíNů
Dokumentární film Pod ochranou Žerotínů vypráví příběh
Bible kralické a příběh Ivančicko – kralické tiskárny, vzdělané-
ho Jana Blahoslava, věrného ochránce Karla staršího ze Žerotí-
na a dalších skvělých mužů a žen, kteří se zapsali nesmazatel-
ně do dějin naší země.
Film vznikal v letech 2011–13 při příležitosti 400 let vydání
Bible kralické jednodílné z roku 1613. Bylo to na dlouhou dobu
poslední vydání této Bible v našich zemích. Brzy následovala
Bílá hora a doba tvrdé rekatolizace. Mnoho vzdělaných mužů
a žen opustilo naši zemi a stejně jako hlavní hrdina dokumen-
tárního filmu, se vydalo za svobodou do jiných zemí.
Z produkce VISTAFILMU, který dokumentární film natočil,
povstalo i několik tématicky podobných filmů. Síla přesvědče-
ní – příběh hraběte Zinzendorfa a Ochranova, Český Rixdorf –
místo, kde se ve stejné době, kdy vznikal Ochranov, usadila
další část tajných evangelíků, Apoštol indiánů – příběh chlap-
ce ze Suchdola nad Odrou Davida Zeisbergera, který se stal
apoštolem indiánů a bojovníkem za práva těchto, tehdy utla-
čovaných lidí a v poslední době dvojice filmů Jan Hus cesta bez
návratu a Poslední útěk Jeronýma Pražského.
Nyní manželé Hlavsovi z VISTAFILMU připravují další doku-
mentární film Jan Amos, mapující životní příběh J. A. Komen-
ského, který byl nejen Učitelem národů, ale také biskupem
Jednoty bratrské a člověkem, prožívajícím svůj osobní, někdy
nelehký, život. A právě na ty dnes nepříliš zmiňované stránky
života a osobnosti se chce připravovaný film zaměřit.

Pavel Petránek

poZoruHoDNý příběH jeDNé bible
Před dvěma roky jsme ve Velké Lhotě u Dačic založili Spolek
přátel Muzea české reformace s úmyslem vybudovat v kraji,
kde kdysi žili tajní evangelíci, malou muzejní expozici. Při
shromažďování materiálů jsme ve Vlastivědě moravské J. Ti-
raye (vydané r. 1925) narazili na zajímavou poznámku: „Na
evangelické faře ve Velké Lhotě mají Bibli, jež byla ukrývána
mlynářem v hřídeli kola mlýnského.“ Pochopitelně jsme ihned
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50 let pAmátNíku bible krAlické v krAlicícH NAD oslAvou
Do historie našeho národa se zapsala různá místa. Dvě 
z nich jsou ivančice a kralice nad oslavou, které jsou spjaté
s historií tajné tiskárny jednoty bratrské. jednota bratrská
záhy po vynálezu knihtisku pochopila, že toto je výborný
způsob, jak šířit myšlenky, které chtěla sdělit veřejnosti.
po období tajného tištění knih u komerčních knihtiskařů, což
bylo dost nebezpečné a nákladné (knihy neměly oficiální
souhlas k vydání), přišla doba, kdy se tiskly knihy v mladé
boleslavi, kde bylo i české centrum jednoty bratrské.
když se situace v čechách stala neúnosnou, přesunulo se
těžiště aktivit jednoty bratrské na území svobodnější moravy.
A zde povstaly ivančice. Ne jako město, ale jako centrum
jednoty bratrské se školou, později školami, tajnou tiskárnou
a sídlem jednoho z bratrských biskupů - jana blahoslava.
později se musela tiskárna přesunout na bezpečnější místo a

to do kralic nad oslavou, kde ji čekalo 42 tvůrčích let. v září si
na obou místech tyto události, které se zapsaly do našich
národních dějin a dokonce i do učebnic, připomeneme.
v sobotu 14. září a v neděli 15. září proběhne akce v ivan-
čicích. Historický tisk romana prokeše a jeho studia bez kli-
ky, prohlídka historických míst spojených s dějinami
jednoty bratrské v ivančicích, dvě bohoslužby se zaměřením
na toto téma a výstava Dany šimkové z mohelna "mozky".
podrobnější informace budou po oficiálním zveřejnění pro-
gramu na stránkách Na kralické tvrzi (www.na-kralicke-
tvrzi.webnode.cz).
Následující sobotu 21. září se pak uskuteční v kralicích nad
oslavou Den tiskařů. tentokráte ve spojení s 50. výročím
otevření památníku bible kralické. 

pavel petránek

pHDr. vlAstA fiAlová
Vysokoškolské studia absolvovala v Praze, kde na filosofické fakultě
studovala dějepis a zeměpis. S rodným Valašskem byla spojená po
celý život, např. vydala Holešovskou kroniku a dlouho redigovala
časopis Naše Valašsko. Zkoumala husitské hnutí na Moravě a českou
reformační historii. Pro Kralice je jméno dr. Fialové spojováno s ar-
cheologickým výzkumem na tvrzišti. I když valašskou tematiku paní
doktorka neopustila, přece v jejím bádání převažoval od roku 1956
zájem o Kralice. Přesně 300 let po zničení slavné ivančicko-kralické
tiskárny v Lešně (1656) začaly pod vedením paní doktorky archeolo-
gické vykopávky na kralické tvrzi.  Od roku 1956 tedy paní doktorka
byla pevně spjata s činností archeologického výzkumu v Kralicích a
také s místním muzejním spolkem. Výzkum byl úspěšný. V řadě člán-
ků, přednášek, rozhlasových relací a výstav popularizovala význam-
né objevy tiskařského materiálu. Přispívala do sborníku Z kralické
tvrze. Paní doktorka měla velkou zásluhu na tom, že se Kralice pro-
slavily nejen u nás, ale i v zahraničí. Zemřela 6. února 1972.

Monika Doležalová, Památník Bible kralické
Některé články a další zajímavosti si můžete přečíst na:
https://dr-vlasta-fialova.webnode.cz/



zahájili pátrání, ale kýžený úspěch nás nečekal. Dozvěděli jsme
se, že šlo o jeden díl Bible kralické, původním majitelem byl
šachovský mlynář Lahodný, z místní fary se dostala do jakési
knihovny či muzea v Praze a odtud pak někdy po válce do
antikvariátu. Někdo ji koupil, ale neví se kdo... Přišlo nám líto,
že důležitý svědek pohnutého života našich předků zmizel
kdesi v neznámu. Zároveň jsme cítili i rozhořčení: potomci
majitele dali vzácnou knihu na faru určitě v dobré víře, že tam
bude v bezpečí, nepochybně ve stejně dobré víře byla později
předána do Prahy. A skončila málem jako materiál na výrobu
kornoutů!
Pak ale naši mladou kolegyni napadlo propojit dávnou minu-
lost s novodobou technikou a poslala do světa pátrací dotaz.
Popravdě v úspěch jsme doufali asi jako v hlavní výhru ve
známé loterii.
Avšak někdy se i v dnešní době stane zázrak. Nejdříve se ozva-
la jedna paní, že se zná s majitelem. A potom napsal sám maji-
tel – osvícený sběratel, který nejen s láskou opatruje staré tisky,
ale seznamuje s nimi i veřejnost. Do lepších rukou se ta Bible
dostat nemohla. Obdrželi jsme snímky, mimo jiné obrázky
ručně vepsaných poznámek, které se týkaly přímo rodiny
Lahodných, takže bylo naprosto jasné, že jde skutečně o hleda-
nou knihu.
16. června 2019 jsme slavnostně otvírali naše muzeum. Přijel i
pan T. a přivezl s sebou na ukázku nejen „ztracenou“ šachov-
skou Bibli, ale i další vzácné knihy. Radost byla oboustranná a
všichni se těšíme na další setkání. Ještě musíme společně projít
všechna důležitá místa v blízkém okolí a v klidu probrat, co
jsme si v ruchu vernisáže nestačili vzájemně sdělit.
Za Spolek přátel Muzea české reformace 

Milada Čermáková
Muzeum české reformace se nachází v jednom ze dvou evangelických
kostelů (!) ve vesnici Velká Lhota u Dačic.

ivANčice - město brAtrské vZDělANosti
Není tajemstvím, že město Ivančice, konkrétně to, co se v něm
událo, se výrazně zapsalo do dějin Jednoty bratrské, dějin
reformace a také dějin naší země. Byly to právě Ivančice, kde
sídlil jeden z nejvzdělanějších mužů jednoty – Jan Blahoslav.
Ten přeložil Nový zákon z původních jazyků a dvakrát 
v Ivančické bratrské tiskárně vydal. Byly to Ivančice, kde mu-
sela být, alespoň částečně připravena k tisku Bible Kralická 
v šesti dílech. Bylo to toto město, kde fungovalo prestižní aka-
demické gymnázium, a kde studovali pozdější významné
osobnosti té doby. Mohli bychom jistě pokračovat, ale vraťme
se na počátek.
Důvodem pro založení města Ivančice byla příhodná poloha 
v teplé kotlině jižní Moravy, poloha na soutoku tří řek –
Jihlavy, Oslavy a Rokytné a také důležitá křižovatka význam-
ných obchodních cest tehdejší doby. První písemná zpráva o
městě Ivančice pochází z roku 1221. Že šlo o významné město
svědčí udělení královských výsad králem Václavem II. v roce
1228. Roku 1486 přešlo do majetku pánů z Pernštejna, později
pánů z Lipé.
V roce 1527 se ve zdejší místní části Alexovice  usazuje skupi-
na Novokřtěnců, ale již v roce 1505 je zde první zmínka o exi-
stenci Jednoty bratrské v Ivančicích. Od roku 1558 bylo toto
město sídlem biskupů Jednoty bratrské, a to až do roku 1623.
Prvním biskupem, zde sídlícím, byl Jan Blahoslav, který přišel
do Ivančic v roce 1558 a posledním Jiří Erastus, působící zde do
roku 1623. Jak k tomu došlo? 
Po porážce českého stavovského odboje a vydání svatojakub-
ského mandátu proti Jednotě (5. 10. 1547) dochází v Čechách 
k náboženské perzekuci, a těžiště činnosti Jednoty se přesunu-
lo na Moravu. Šlo o vícero míst, a máme-li jmenovat alespoň
některá, potom jde o  Přerov, Lipník, Prostějov, Hranice, Třebíč
a také Ivančice. Důvodem proč Ivančice byla skutečnost, že
toto panství vlastnili páni z Lipé, kteří byli tolerantní (i když
jistě ne všichni) utrakvisté a Jednotě poskytovali ochranu.  
25. 6. 1536 byl zakoupen první dům Jednoty, a to za 250 vídeň-
ských kop od Jíry hrnčíře. Bylo to v uličce Potůček za hradba-
mi města. Hned rok na to byla v bezprostřední blízkosti posta-
vena modlitebna a škola pro děti. O tři roky později byl tento
dům Janem z Lipé osvobozen od všech dávek, robot a závaz-
ků a bylo zde povoleno svobodné provozování řemesel. První
koupený dům byl v roce 1910 výrazně přestavěn a z modliteb-
ny jsou vidět pouze základy. Dům, kde byla škola stojí dodnes.  
V roce 1557 se stal biskupem Jednoty Jan Blahoslav a hned
následující rok přenesl svoje sídlo do Ivančic. Právě s přícho-
dem Jednoty a zvláště Jana Blahoslava přichází kulturní a
vzdělanostní vzepětí. Díky humanitním dílům (Musica, Gra-
matika česká, Filipika proti misomusům, překlad Nového
zákona…), která zde Blahoslav vydal, staly se Ivančice tehdej-
ším centrem moravské vzdělanosti. Jan Blahoslav patřil, vedle
J. A. Komenského, k nejvzdělanějším lidem Jednoty. Vzdělání
považoval za velmi důležité a prosazoval myšlenku potřeby a
významu vzdělání pro každého. Byl velkým propagátorem a
obhájcem klasického vzdělávání.
Neměl to snadné přinejmenším ze dvou důvodů. 
Tím prvním důvodem bylo, že bratrský biskup Augusta hovo-
řil o škodlivosti vzdělání, a to pod rouškou návratu k původní
křesťanské prostotě. Sám nebyl přiliš vzdělán, zakládal si na
řemesle, a vzdělání kněží nepokládal za nutné. Blahoslav svůj

názor obhajoval ve spise Filipika proti misomusům (nepřáte-
lům vzdělání), který napsal v roce 1567. I tím vytvořil předpo-
klady, aby se Jednota stala významnou složkou českého kul-
turního života a zároveň, aby se Ivančice staly nejvýznamněj-
ším kulturním bratrským centrem své doby a zapsaly se do
moravských kulturních dějin. Druhým důvodem byla skuteč-
nost, že v té době panující vrchnost pánů z Lipé nebyla přízni-
vě nakloněna. Pertold V. z Lipé prohlásil „Ten evančický sbor
kdybych k čertu dal rozkopati, kdo by mi co za to řekl?“. 
Přesto všechno, právě pro svůj vztah ke vzdělanosti založil tis-
kárnu, která pod krycím názvem In insula Hortensi (v ostrově
zahrad) pracovala v letech 1562 – 1578. Bylo zde vytištěno 
16 (18) titulů. Mimo jiné také dvakrát Nový zákon, přeložený
právě Janem Blahoslavem (1564 a 1568). Tiskařem byl Václav
Solín a po něm jeho žák Zachariáš, který také převzal jméno
Solín. Dalšími spolupracovníky Blahoslava byli Mikuláš Albert
z Kaménka, Lukáš Halic, Izaiáš Cibulka, grafik Matěj Sabin
Drahotušský a jiní.
V roce 1578 byla tiskárna, z obav před prozrazením převezena
do Kralic, kde v následujícím roce začala být vydávána šesti-
dílná Bible kralická. Ona rychlost, se kterou byla Bible tištěna
po převezení tiskárny do Kralic dává tušit, že mnohé muselo
být připraveno již v Ivančicích. Tedy jsem přesvědčen, že
název Bible ivančicko-kralická by byl příhodnější.
Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byla tiskárna uložena na
zámku v Náměšti nad Oslavou na panství Žerotínů, a v roce
1629 byla převezena do Lešna. Tam však roku 1656 (při požá-
ru Lešna) vyhořela.  
Dovolím si ještě jednou se vrátit zpět. S působením Jednoty
bratrské v Ivančicích je spojeno významné období Ivančického
bratrského školství a vzdělávání. Po příchodu do Ivančic se
Blahoslav věnoval i škole. Nižší, elementární (základní) škola 
v Ivančicích již fungovala (byla založena možná už koncem 
15. století), ale nevytvořila si žádnou tradici. Rozmachu dosá-
hla až po příchodu právě Blahoslava. Budova školy, jak jsme již
vzpomněli, stála hned vedle modlitebny a bratrského domu.
Stojí tam v původní podobě i dnes, ale žel, není daleko doba,
kdy se zřítí. 
Blahoslav ale ještě v roce kdy přišel do Ivančic (1558) zřídil
vyšší bratrskou školu, zaměřenou hlavně na výchovu kněží, a
nazval ji kněžskou školou. Šlo o školu partikulární, tedy pří-
pravnou na další vysokoškolské studium. Na škole zavedl
Blahoslav bratrské zásady a výchova se posunula do řádu bo-
hoslovecké koleje. Výuka a praktický život – to byla náplň stu-
dia. Studenti se vedle vzdělávání, vedle studia Bible věnovali
také manuální práci jako je vázání knih a práci v tiskárně. 
V roce 1574 byla škola rozšířena, a byla povýšena na gymná-
zium - bratrskou akademii. Byla určena ke vzdělávání kazate-
lů, ale také pro vzdělávání šlechtické mládeže, která do té doby
získávala vzdělání především v zahraničí. Protože však "život
studentský na vysokých učeních byl zpustlý a lenost mezi stu-
dentstvem taková, že bylo na nich žádáno, aby alespoň hodinu
týdně poslouchali přednášek, aby mladí šlechticové tam stu-
dující neztráceli i jazyka ani mravů, ani ryzosti víry bratrské a
aby stěhování na cizí větší školy se stalo zbytečným…", roz-
hodli se v roce 1574 bratrští páni a rytíři, příslušníci Jednoty,
finančně umožnit vznik vyššího učení, které mělo nahradit stu-
dium na cizích univerzitách. Založili tak samostatné vyšší
gymnázium, určené jak pro Čechy, tak pro Němce s tím, že
vyučovacím jazykem byla čeština i němčina. Studoval zde

Karel ze Žerotína, Karel z Lichtenštejna, pánové z Kounic,
synové hraběte Thurna, synové šlechtice z dolních Rakous a
další jedinci ze šlechtických rodin. 
V březnu 1574 byl dopisem bratrské šlechty v čele s Janem star-
ším ze Žerotína požádán o vedení bratrského gymnázia profe-
sor řečtiny a filosofie na Wittenberské univerzitě a proslulý
pedagog Esrom Rüdinger. Ten nabízený rektorát přijal a 
šlechticové se zavázali, že budou platit jeho mzdu, která činila
ročně 300 kop míšenských grošů. Hned po příjezdu, v roce
1575, rektor Rüdinger rozšířil vzdělávání o vyšší latinské stu-
dium a vtiskl škole ráz akademického gymnázia. Budova školy
stojí dodnes. Ke škole patřila také budova, kde bydlel rektor,
učitelé a studenti – dnešní Krumlovská 8. Nad vchodem do
budovy je latinský nápis: „Vyhnanství je svět, smrt branou,
vlastí nebe. Vše pomine kromě milování Boha. Léta páně
1615.“   
Škola měla vynikající úroveň a nabyla evropského významu.
To samozřejmě neuniklo pozornosti i nepřátel Jednoty, kteří si
stěžovali až císaři Rudolfu II. Jan z Lipé však školu obhájil. Ve
školních záznamech je tato zpráva z roku 1580: „Počal se tě nad
školou evančickou oblak vznášeti. Ale dechnutí Hospodinovo
rozrazilo jej“. Následovaly další boje o existenci školy, ale
pánové z Lipé byli škole velmi nakloněni a obhájili ji. Vilém z
Lipé svým pevným postojem zachránil existenci školy i život
Esroma Rüdingera. Ten opustil Ivančice v 65 letech vážně
nemocný. O tři roky později zemřel. Školu řídili další vzdělaní
mužové Jednoty. Jedním z nich byl významný teolog Mikuláš
Albert z Kaménka, jeden ze skupiny překladatelů Starého zá-
kona. K poslednímu rozmachu bratrského gymnázia v Ivan-
čicích došlo za působení rektora školy a staršího Jednoty bratr-
ské Zachariáše Aristona. Ten zemřel v Ivančicích v roce 1606.
Posledním správcem a ředitelem bratrské vyšší školy byl bis-
kup Jiří Erastus. Tím byl až do roku 1623, kdy činnost školy
byla ukončena a Jiří Erastus opustil Ivančice. Škola byla ukon-
čena a zrušena z rozhodnutí Gundakara z Lichtenštejna. Ten 
v pobělohorských konfiskacích získal značný majetek na
Moravě a v roce 1623 byl povýšen na knížete. Protože Ivančice
patřily do jeho panství, bylo jeho prvním rozhodnutím zrušení
školy.
Z výše uvedeného vyplývá, že doba působení Jednoty v Ivan-
čicích byla dobou zcela výjimečnou. Obecná vzdělanost dětí a
mládeže, kvalitní vzdělání pro kazatele, kteří ovlivňovali lid té
doby, vzdělávání členů šlechtických rodin, kteří ovlivňovali
politiku té doby (například Karel st. ze Žerotína, evropsky
uznávaná osobnost, člen moravského zemského soudu, mo-
ravský zemský hejtman...). Vedle toho Bible kralická, která
napomáhala udržení českého jazyka a také morálních princi-
pů, nehledě na historickou a uměleckou hodnotu tisku. Máme
být na co hrdí, ale máme se také i odkud učit pracovitosti,
oddanosti věci, vzdělanosti, pečlivosti, a také tomu, že morál-
ka a svědomí jsou hodnoty, které mají hrát v životě tu nejdůle-
žitější roli. 

Jan Dymáček, B.Th.
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