
"veď mNe cesTOu své PrAvdy,
hOsPOdiNe". 
ŽAlm 25,5

Jak vnímáme Boha? Jak vnímáte
Hospodina? Jak vnímám já Otce
nebeského? Žalmista praví: „Hospo-
din je dobrotivý, přímý, proto ukazuje
hříšným cestu. (Jod) On pokorné vede
cestou práva, on pokorné učí chodit po
své cestě. (Kaf) Všechny stezky Hos-

podinovy jsou milosrdenství a věrnost
pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu 
a svědectví. (Lámed)“ (Žalm 25,8-10) 
A právě tak rozumím těmto přá-
ním, této touze, kterou vyslovil žal-
mista, aby ho Hospodin vedl cestou
své pravdy a vyučoval ho. 
Je mnoho cest, mnoho možností,
kudy jít v našem světě, ve vlastním
životě. Můžeme jít po dálnici, může-
me jít po cestě první třídy, můžeme
jít po okreskách a polních cestách.
Někdy přecházíme z jedné cesty na
druhou, protože se nám to zdá
výhodné, nebo nemáme jinou mož-
nost než sejít v určité chvíli z dálni-
ce na okresku a naopak. Cesty se
nám v životě různě otevírají a zaví-
rají, někdy to záleží na nás, jestli se
nám otevře nová možnost v našem
životě, a jindy se musíme vyrovnat 
s tím, že se zdánlivě nic neotvírá a
člověk musí jít stále ještě po rozbité
okresní cestě. Ale zároveň slyšíme,
že je dobré, že máme jít cestou
Hospodinovy pravdy. Nechat se
vést tou cestou pravdy, spravedl-

nosti práva a milosrdenství. A Bůh
je ten, který nás této cestě učí, a ni-
kdo jiný. Je jedno, kde jsme a kudy
jdeme, hlavně nám má být orientací
milosrdenství Boží a odpouštějící
láska. 
Řekl bych, že v naší zemi máme
ještě stále možnost si vybrat svo-
bodně, jakou cestou půjdeme, a měli
bychom vědět, že to není nic samo-
zřejmého ani třicet let od roku 1989
a může se to kdykoliv změnit. A
proto máme usilovat o to, abychom
chodili cestou Boží pravdy, cestou
práva, spravedlnosti i v tom nej-
menším a zdánlivě nepodstatném.
Ale to přináší spíše těžkosti, někdy
to zdržuje a zavádí nás to na okres-
ky, vedlejší cesty z našeho lidského
pohledu a je to často nepopulární. 
A my v těchto chvílích selháváme a
musíme vyznat: „Pro své jméno, Hos-
podine, odpusť mi mou nepravost, je
velká. (Mém)“ (Žalm 25,11)

Dan Petříček
farář ČCE a 
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Poselství k 14. neděli po svaté Trojici

Nemusíme se moc vyznat ve fyzice,
abychom věděli, že když dáme do
kotlíku led nebo sníh a pod kotlem
rozděláme oheň, to, co bylo tuhé a
zmrzlé, roztaje a po chvíli se začne
voda i vařit. Jestli jste někdy tábořili
v prostředí s čistým sněhem, tak jste
si možná takhle připravili horký čaj.
Určitě si ze školy pamatujeme, že
veškerá hmota se vyskytuje ve třech
skupenstvích: pevném, kapalném a
plynném. Celá naše Země byla pů-
vodně plynovou koulí, jakou je do-
dnes třeba planeta Jupiter. Země
však chladla, plyny se měnily v ka-
paliny a nakonec v tuhou, chladnou
hmotu. Proto máme řeky, jezera a
oceány kapalné vody, věčný led a
sníh, tvrdé horniny, kovové rudy,
písek a půdu. Průměrná teplota na
povrchu zeměkoule je dnes 13°C, nic

moc. Ale je to teplota vhodná pro ži-
vot, protože většina vody je v kapal-
ném stavu, a tak v ní mohou žít
ryby, velryby a všelijaká havěť. Proto
mohou svaly našeho těla být pružné,
naše srdce statečně pumpuje teku-
tou krev, naše zažívací orgány roz-
pouštějí to, co jsme snědli. Jak by ne,
když přes polovinu naší tělesné
váhy tvoří tekutá voda! 
Fyzika nám vysvětlí, co se to vlastně
s vodou děje. Drobounké částečky

ledu, molekuly, se pohybují maličko,
vlastně se jen točí kolem vlastní osy.
Jenom sem tam některá molekula
vody na povrchu ledu ulétne do
vzduchu jako pára. I led se tedy
odpařuje, ale dává si hodně na čas.
Když led rozpustíme nad ohněm (na
jaře to udělá za nás sluníčko), rozk-
mitají se molekuly vody všemi
směry. To způsobí, že voda teče, je
ochotna zaujmout tvar nádoby, do
které ji nalijeme. Na její hladině celá
spousta molekul opouští kapalinu a
letí do ovzduší jako pára. Když
zahříváme dál, začne voda bublat,
vaří se. To znamená, že všecky její
částečky mají dost pohybu a síly
měnit se v páru, nejen na hladině, ale
v celém objemu nádoby. Kdyby-
chom topili pod kotlíkem dál, všecka

Na plnou páru

Dokončení na str. 2

Dveře dětem z první až čtvrté třídy otevřela 2. září sedmá škola Evan-
gelické akademie. Jmenuje se Filipka – škola příběhem a sídlí v Brně
na Filipínského ulici.
Slavnostního zahájení na školním dvoře se zúčastnili děti, rodiče,
přátelé školy, partnerský sbor Českobratrské církve evangelické 
v Brně-Husovicích i představitelé vedení evangelické církve.
Po dvou letech příprav a mnohých nejistot se vysněné stalo skuteč-
ností. Žáci nastoupili, učitelky a asistentky jsou připraveny, školní
budova svítí čistotou, třídy a celé zázemí školy zaujme barevnou
výzdobou. Z kázání Daniela Ženatého, synodního seniora ČCE, zněla
vděčnost a také důraz na potřebu pravdy a svobody pro společný
život ve škole i mimo ni. Zazněly přímluvné modlitby i požehnání
celému dílu. Po úvodních bohoslužbách pro děti i dospělé se žáci
seznámili se svými třídami a učitelkami a první školní den završili
divadelním představením Divadla Líšeň „Spoutaný trávou“. 
„Zítra už slavnostního ducha nahradí opravdové učení, napínavé a
dobrodružné jako objevitelská plavba. Na ní bude potřeba nejen
otevřená hlava, ale také společný duch a chuť táhnout všichni za jeden
provaz,“ řekla na závěr slavnosti ředitelka nové školy Ruth Kon-
valinková. Tak ať se daří!
Filipka nabízí alternativní vzdělávací program pro žáky prvního
stupně. V každé třídě budou děti dvojího věku, starší budou pomáhat
mladším. Až se škola naplní, povedou každou třídu dvě učitelky a
případně asistentka. Počítá se s dětmi s handicapem či se slabším
sociálním zázemím. Postupem let se škola rozroste až na devítiletku.
Jeden den v týdnu bude vyhrazen výuce venku, což určitě potěší ty
děti, které v předškolním věku navštěvovaly lesní školky.
Zřizovatelem Filipky je Českobratrská církev evangelická. Více na
www.skolafilipka.cz.

text a foto: www.e-cirkev.cz

Filipka – škola příběhem, 
přivítala první žáky

První kameny připomínající zmizelé židovské občany se nyní nacházejí i v Českých
Budějovicích. Zástupci projektu Paměť národa položili do ulic jihočeské metropole 11
kamenných kostek. Každá je věnována jedné oběti holokaustu za druhé světové války.
„Kameny zmizelých – takzvané Stolpersteine jsou mezinárodní dlouhodobou aktivi-
tou”, uvedl ředitel pobočky Paměti národa Jihočeský kraj Tomáš Trantina. Kameny se
nacházejí na šesti místech v Českých Budějovicích v blízkosti centra. Jedná se napří-
klad o Mánesovu třídu, ulici U tří lvů nebo Krajinskou. „Kameny jsou v místech, kde
dříve žily oběti holokaustu. Na každém kameni je jméno oběti a další údaje jako napří-
klad odjezd do transportu,“ řekl Tomáš Trantina.
Paměť národa chce v budoucnu umístit v Českých Budějovicích další Kameny zmizelých. „Dostáváme informace o občanech
města, kteří se stali za války obětí holokaustu. Většinou žádost o umístění Kamenů zmizelých dávají potomci příbuzných. Počí-
táme s tím, že bychom další Stolpersteiny v Českých Budějovicích položili v příštím roce,“ dodal Tomáš Trantina.
S myšlenkou pokládání kamenů přišel německý umělec Gunter Demnig, první kámen položil před radnici v Kolíně nad Rýnem
v roce 1992. V mnoha zemích je jich rozmístěno přes 60 000 a nacházejí se i v řadě českých měst.
České Budějovice zasáhl holokaust například v roce 1942. Tehdy z města transport Akb dopravil více než devět set Židů do
Terezína. Do transportu nastoupilo 910 lidí, po válce se vrátilo jen 31 z nich.

dle www.christnet.eu

AKTuAliTA: KAmeNy zmizelých i v ČesKých BuděJOvicích

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a naléza-
ti způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci
se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik,
pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

* * *
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež
pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

* * *
„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví býva-
jí ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby
nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha,
tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“

Jan Amos Komenský: 
O škole a učitelích
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z církví doma i ve světě
ČíNA: mládeŽ se Před dOvrŠeNím 18 leT NemůŽe sTáT KřesťANy
Nedávný zásah Číny proti křesťanství vedl k intenzivnějšímu prosazo-
vání zákona. Děti a mládež nyní nemohou uvěřit, dokud nedosáhnou
věk 18 let. Kostely po celé zemi tak ruší nedělní kurzy pro děti.
„Jedním z nových pravidel, která byla v zákoně vždy, je to, že nemůže
konvertovat někdo mladší 18 let,“ řekl agentuře Mission Network News
Erik Burklin.
Rodiče dříve „nechávali své děti chodit do kostela a mnohé z nich zača-
ly to, čemu bychom říkali nedělní škola.“„Ten čas byl využit k tomu,
aby se děti učily biblické verše a křesťanským písním,“ poznamenal
Burklin. Nyní však čínský „úřad pro náboženské záležitosti“ dal círk-
vím jasně najevo, že „už nemůžete ve svých kostelích pořádat nedělní
školy pro děti,“ dodal. „Dokonce úředníci dali nápisy ke vchodu do
některých kostelů, aby to oznamovaly,“ řekl Burklin.
Křesťanská organizace YouthServe, zaměřená na výuku vedoucích sbo-
rů, jak vést službu pro mládež ve věku 13 až 18 let, má problémy, uvádí
zpráva Mission Network News.
Během nedávné cesty Burklin uvedl, že pastoři mu řekli: „Už vás nemů-
žeme pozvat, abyste přišel a dělal pro nás tato školení, protože musíme
dodržovat tento nový zákona.“

www.krestandnes.cz

v ČeČeNsKém měsTě ŠAli OTevřeli OBří meŠiTu
V čečenském městě Šali na severním Kavkaze otevřeli novou mešitu ozna-
čovanou ruskými médii za největší v Evropě. Otevření mešity se odehrálo 
v rámci oslav nedožitých 68. narozenin otce nynějšího čečenského vládce
Ramzana Kadyrova. Čečensko je jedním z regionů Ruské federace. Stanice
BBC poznamenala, že svatostánek v Šali je dvakrát větší než Modrá mešita
v Istanbulu či chrám Krista Spasitele v Moskvě. Do nové mešity se vejde 
30000 lidí, dalších 70000 se může modlit v přilehlém okolí. Samo město Šali
čítá 54000 obyvatel. Původně se hovořilo o tom, že nová mešita bude pojme-
nována po Ramzanu Kadyrovovi, ale ten při slavnostním otevření oznámil,
že mešita nese jméno proroka Mohameda.
Mešitu v Šali, vyprojektovanou uzbeckými architekty, začala v roce 2012
stavět nadace pojmenovaná po Achmetu Kadyrovovi, kterého v květnu
2004 zabil výbuch bomby, nastražené povstalci bojujícími proti ruské nad-
vládě nad severním Kavkazem. Výstavba trvala sedm let. Na otevření při-
šly tisíce věřících, včetně stovek hostů z Blízkého východu, Uzbekistánu 
a Maroka, jakož i zástupce ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten pře-
četl Putinovu gratulaci Čečencům k dokončení grandiózního projektu.
Mešita se podle TASS rozkládá na ploše více než pěti hektarů a leží asi 30
kilometrů od čečenské metropole Grozného. Po čtyřech stranách mešity
stojí minarety, každý vysoký 63 metrů. Kupole dosahuje výše 43 metrů.
Stavbu zkrášluje také 12 fontán, stromy dovezené z Nizozemska a 48
druhů růží. Podobně výpravný je i interiér. Hlavní sál podle BBC zkráš-
luje osmimetrový, třítunový lustr v podobě lotosového květu, vyrobený
speciálně v Turecku.
„Pamatuji doby, kdy bylo zakázáno se modlit. Ale dnes v našem městě
stojí mešita, která se bezpochyby stane hrdostí všech muslimů po celém
světě,“ řekl TASS jeden z místních obyvatel. 
Součástí oslav v Šali bylo otevření nové školy Koránu a soutěž ve čtení
Koránu. Její vítěz z Libye získal i šest milionů rublů z Kadyrovova fondu
(asi 2,1 milionu Kč).

podle ČTK

voda – původně led – by se změnila
ve vodní plyn, tedy v páru. Jistě víte,
že horká pára stlačená objemem
nádoby nebo pístu má velkou sílu,
která v minulých stoletích poháněla
lokomotivy, dnes roztáčí turbiny
elektráren a my můžeme svítit nebo
se hřát, či zapnout počítač. A je to
pořád stejná voda, stejná sloučenina
vodíku a kyslíku H2O, jenom má
jinou teplotu, někdo jí dodal energii.
Nejsem první, koho napadlo vidět
ve změnách skupenství vody obraz
duchovního procesu. Už před věky
to krásně napsal Izajáš (64,1-2, Kral.):
Ó (Bože) bys protrhl nebesa a sestoupil,
aby se od přítomnosti tvé hory rozply-
nouti musily, jako od rozníceného ohně
rozpouštějícího voda vře. V kontextu

proroctví je to spíše vidina Božího
trestu na nepřátelích Izraele, který
přinese Božímu lidu svobodu. Ale
prorok dobře ví, že i jeho národ
potřebuje „rozehřát“: Uvadli jsme
všichni jako listí (v. 5)…my jsme hlína
(v.7)…svatá města tvá se stala pouští 
(v. 9). Nic osvěžujícího, žádný pra-
men, natož pára nad šálkem silného
nápoje. Molekuly sušiny, hlíny,
písku se chovají podobně jako ty 
v ledu: točí se kolem sebe a jen chabě
kmitají.
Čemu se podobá můj a tvůj duchov-
ní život, vztah k Bohu i k lidem?
Mrzne a je tuhý, takže  od nás někdo
nejspíš utrží omrzlinu nebo modři-
nu? Točíme se pořád jen dokola ko-
lem svých potřeb a zájmů, jako ty
molekuly ledu? Boží Duch nás chce

rozehřát, abychom přijali tvar, který
pro nás Bůh připravil, abychom
napájeli sebe i druhé Ježíšovou živo-
todárnou vodou (Jan 7,37-38). Duch
svatý chce odstranit hory ledu mezi
námi, zprůhlednit zamrzlá okna. 
A když nás „přivede do varu“ (ten
pravý var se neprojevuje rozmáchlý-
mi gesty), budeme mít sílu vypořá-
dat se s vlastním životem, a ještě
sloužit jiným, jako to dělá voda a
vodní pára.
Skutečným Slovem Božím je sám
Kristus. Skutečné Slovo Boží vnáší do
srdce člověka skrze Písmo Duch svatý.
Slovo Boží koná své dílo teprve, když se
dotýká lidského svědomí. Bez tohoto
napětí není možné o skutečném Božím
Slově mluvit (Rudolf ŘÍČAN).

Pavel Javornický

Na plnou páru
Dokončení ze str. 1

„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy
velmi osvědčená…Hospodin zástupů je s námi. Bůh
Jákobův, hrad náš nedobytný!“ (Žalm 46,2 a 12)

O Boží péči a Boží ochraně hovoří také žalm 46. Mlu-
ví o Hospodinu, jako o přepevném a nedobytném
hradu! Žalmista odpovídá na otázku, co a kdo je
podle Písma neochvějnou jistotou Božího lidu? Je to
Bůh! Bůh je tvoje útočiště i síla, v soužení je to pomoc
vždycky připravená, hotová, zaručená! Je to místo
bezpečné a chráněné, místo kam můžeš vždycky při-
jít v nebezpečí, kde se můžeš ukrýt v nepohodě živo-
ta, kde můžeš v klidu přebývat a složit svou hlavu 
k nohám Kristovým, a kde můžeš před Boží tváří
vylít i svoje srdce. Je to místo, kde jsi dobře chráněn a
zabezpečen. Kdo se bojí Hospodina, kdo má Boha 
v hluboké úctě a kdo před ním v pokoře svých srdcí
vyznává svoji omezenost, porušenost a mnohou člo-
věčinu, ten se v tomto světě nemusí ničeho bát, 
i kdyby se země převrátila a všecko se ve světě obra-
celo vzhůru nohama. Bůh je ti v Kristu Ježíši, svém
milovaném Synu, blízko a přispěchá ti vždycky na
pomoc. Bůh je pro věřícího člověka, který má otevře-
né a Bohu odevzdané srdce nejen bezpečným mís-
tem, ale je mu také doufáním, nadějí i sílou, která ho
pozvedá, posiluje a udržuje. Je to pomoc vždycky
připravená, a to navzdory zlobě, peklu i smrti,
navzdory i všem nejrůznějším pochybnostem. Ti, kte-
ří hledají tuto pomoc u Boha v upřímnosti svých
srdcí, kteří k němu přicházejí v pokoře svých srdcí, ti
vždycky u něho pomoc nalézají! 
Možná, že k tomu budeš mít svoje připomínky, pro-
tože se pohybuješ od mládí ve svém církevním pro-
středí, a tak ti možná mnohé věci zevšedněly, a ty se
budeš ptát, co z jistoty víry vlastně mám?! Pak ti
odpovídám: budeš zbaven strachu! Možná, že ti to
bude málo. Ale i kdyby se ve tvém životě přihodilo
cokoliv, i kdyby tě v životě postihlo cokoliv v podo-
bě třeba těžké nemoci, bolestí, mnohých trápení,
zklamání a utrpení jakéhokoliv druhu, pak ty se v jis-
totě víry nemusíš nikdy ničeho bát! Protože ten, kdo
patří do Božího lidu, kdo svoje oči i srdce obrací v
upřímnosti k Bohu, ten může stát v životě zcela neo-
chvějně. To proto, že je v rukou toho, který ho v Pánu
Ježíši Kristu miluje, který je pro něho útočiště i síla, a
on se o Boží pomoc vždycky může opřít, o Boha,
který je svrchovaným Pánem nade vším, i nad tvým
životem. Je Pánem i nad běsnícími živly, nad zlobou
a nenávistí nepřátel, nad smrtí i peklem. Všechno má
pevně ve svých rukou a pod svou kontrolou a Boží
mocí. On i při běsnění živlů koná svoje dílo v tomto
našem světě. A při tom všem dává svému lidu potě-
šení, a v čase trápení nebo v době nebezpečí je mu
vždy mocnou ochranou a nadějí. Takže uprostřed
všech „běsnění živlů světa“ máš ty u Boha svoje potě-
šení a pevnou jistotu! Tak ti to říká tento žalm.
Vyjadřuje to v obrazech: „Řeka svými toky oblažuje
město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího!“ To je zna-
mení žehnající a chránící Boží blízkosti, ve které je i
tvůj Bůh pramenem a zdrojem vší tvé radosti. 
A pak ještě tento žalm připomíná jednu velice důle-
žitou věc. Bůh nečeká na to, až se mu ozveš! Nečeká
na tvou modlitbu, ve které se rozpomeneš či neroz-
pomeneš na Boha. On ti jde sám naproti. Bůh na nic
nečeká! Je ti ve své lásce a touze být s tebou stále

pomocí, je při tobě a to ještě dříve, než k němu začneš
volat. To tě na jedné straně zahanbuje, ale na druhé
straně je to pro tebe obrovská naděje! Protože i přes
tvou mnohou mdlobu, do které často upadáš, přes
mnohé klopýtání v životě, přes častou tvou nevěr-
nost, je tu někdo, kdo o tobě ví, kdo přichází se svou
pomocí a nabízenou rukou ochrany a péče, a to 
v každé složité situaci, a kdo ti jde naproti. Nejsi
opuštěn. Je tu Bůh v Kristu Ježíši, který tě v pravý čas
probouzí, přichází k tobě v nebezpečí, přichází, když
se ozvou nepřátelé, přichází, když jsi ohrožován zlo-
bou. Pak se náhle ozve hlas Hospodina, tvého Boha,
a ty v tom hlase poznáváš jeho věrnost a jeho lásku.
A ten jeho hlas ti přináší nové potěšení. Doteky jeho
lásky ti vlévají do srdce novou sílu k překonání všech
problémů a těžkostí. Tak poznáváš Boží ochranu a
Boží péči. Ta je často ukrytá v tichosti a nenápadnos-
ti Božích dotyků. Přichází mnohdy nečekaně tam,
kde jsi na dně svých sil. To proto, aby se ti právě
uprostřed takových chvil ukázal jako mocný, svatý,
zachraňující Bůh a Pán. A ty pak můžeš radostně
Boha chválit, jemu děkovat a vyznávat slovy žalmu:
Hospodin zástupů je s námi, je se mnou na každém
kroku mého života. Hradem vysokým je mi Bůh
Jákobův! Tak jsi stále ujišťován o trvalé Boží moci a
lásce. Nikdy bys na ni neměl zapomínat. I v chvílích
výsluní a radostnosti života by sis měl připomínat, co
tvůj Bůh ve tvém životě a ze své neskonalé lásky k
tobě pro tebe až dodnes učinil. Všemi zázraky lásky a
péče, kterými tě dříve provázel, se tě vždycky dotý-
kal, posiloval tě a utvrzoval v nich i svou svrchova-
nost. Proto by ti mělo slovo Hospodinovo být vždyc-
ky rozkazem! Měl by ses učit stále na něho a na jeho
slovo spoléhat, nebát se mu věřit, důvěřovat v jeho
milostivé vedení. Jeho slovo znamená pro tvůj život
prosazování Boží moci, a zároveň do všech situací
tvého života znamená i naději. Ty se o něho můžeš
opřít! Jeho láska, péče a ochrana tě v životě nese, a
pronáší tě vším. V něm, jak Žalmista podle svých
zkušeností prohlašuje, je definitivní vítězství, protože
on také jednou nastolí v plnosti svoje království.
Apoštol Pavel o tom věděl své, když napsal bratřím a
sestrám do Říma, že Boží království není pokrm a
nápoj, tedy časné a pozemské věci, za kterými se my
lidé tolik honíme, ale spravedlnost a pokoj a radost 
v Duchu svatém (List apoštola Pavla Římanům
14,17). 
Proto také žalmista končí svůj chvalozpěv Hospo-
dinu radostným vyznáním: Hospodin zástupů je 
s námi. Hradem vysokým je nám Bůh Jákobův! Je 
i tvým hradem? Neboj se na něho spolehnout vahou
své víry!
Žalm 46 i žalm 121 vyjadřují vnitřní jistotu žalmisto-
vu, která pramení z jeho plného a bezvýhradného
spolehnutí se na Boha. I nás volají oba tyto žalmy pod
zorný úhel této bezvýhradnosti, ke spolehnutí se na
Boha, aby všechna naše setkávání u Božího slova 
v našich shromážděních byla vždycky prosvěcována
světlem radosti i naděje, světlem upřímných a oprav-
dových chval, z kterých by byla patrná opravdovost
víry a věrnost Bohu na každém kroku našeho života.
Oba žalmy jsou oslavou víry, která směle hledí
všemu nebezpečí do očí, protože má v sobě neotřesi-
telnou jistotu vítězství, kterou víra přemáhá svět.

Pavel Rybín, kazatel CB

Pod Boží ochranou – 2. část

Už je to tady. Copak? Přece revolta dosavadních světových skládek!
Některé (zejména asijské) země tzv. třetího světa začaly vracet odpad,
který do nich vyvážejí státy vyspělé. Zpráva o tom pronikla do médií
zhruba v pololetí …
Před „revoltou odpadišť“ věnovala média pozornost mimo jiné slovnímu
„úletu“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se podivil nad
množstvím přistěhovalců do USA ze „shithole countries“. (Mínil země
tzv. třetího světa, a to ve výslovném kontrastu s Norskem jako země odliš-
né.) Česky doslova: „ze žump“ (že běží o státy, vyplývá ze souvisejícího
výčtu). Francouzská pedagožka B. Viennotová v monografii o Trumpově
jazyku rozebírá překlady daného spojení v tisku (s. 22). Upřednostňuje
ekvivalenty co nejvíc obhroublé, co nejvýslovněji předvádějící, kde asi
autor výroku dotyčné státní úvary (včetně obyvatel) má …
Jenomže … Organický odpad (výkaly) v žumpě podlehne procesu roz-
kladu, lze jej dokonce dále využít v zemědělství. Leč třeba plasty se jen tak
nerozloží. Natož pak těžké kovy! Přibereme-li tedy perspektivu ekologic-
kou, jeví se Trumpův výraz sice jako pramálo uhlazený, avšak fakticky
jako ještě slabý oproti drsné skutečnosti. Termín „úložiště“ zní sice odbor-
ně, zároveň ovšem až jaksi konejšivě hygienicky. Jeho mlhavost zastírá, že
se týká čehosi pro životní prostředí mnohdy až fatálního …
V Trumpově notně propíraném výroku je jako protiklad k „žumpám“
zmíněno Norsko. Tato skandinávská země funguje na vnitrostátní rovině
ekologicky. Korektnost sem, korektnost tam. Ale prosperuje z vývozu
nafty. (Jen ať si ji jinde spalují a zplodiny pak dýchají!)
V kázání na hoře se (v rámci zavržení přísahy) praví: „Ale buď řeč vaše:
Jistě, jistě; nikoli, nikoli …“ (Mt 5, 37) Možná právě spontánní, drsně neko-
rektní vyjádření o světových „žumpách“ k bezprecedentnímu „prozření
skládek“ bezděčně přispělo. Jako by odbornickou hantýrku používanou
doposud veřejnými činiteli zbavilo právě ono chlácholivého kouzla …

František Schilla
Odkazy: 
Viennot, B: La langue de Trump. Les Arenes 2019, 162 s.
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Do Lužice směřovaly v době protire-
formace tisíce českých i slovenských
exulantů. O exulantech a jejich kolo-
niích v Lužici i o jejich vztazích 
k novým vrchnostem bylo už leccos
napsáno. Avšak jak se setkávali pří-
slušníci slovanských národů a jaké
byly jejich vztahy? Srbové v Horní
Lužici byli větším dílem katolíci a
Dolní Lužice byla od českých hranic
daleko. Exulanti chtěli zůstat blízko
hranic a hledali blízkost evangelíků.
To je odpověď jen velmi povrchní a
navíc špatná. Před mnohými lety
jsem ji vyčetla někde ve starší litera-
tuře a hornolužické kláštery a něko-
lik konfliktů exulantů s katolickou
klášterní vrchností se zdály ji potvr-
zovat. Avšak, jak jsem byla poučena,
i v Horní Lužici byla většina (90 %)
lužickosrbského obyvatelstva evan-
gelická. To znamená, že čeští exulan-
ti v 17. století nacházeli pravděpo-
dobně daleko častěji útočiště v srb-
ských vesnicích a farnostech, než jak
se dosud předpokládalo. A protože
obě slovanské řeči jsou si blízké, Češi
se mezi Lužickými Srby snadno a
beze zbytku asimilovali
Také v 18. století, když hledali čeští
exulanti práci jako nádeníci a drobní
řemeslníci, nacházeli ji i mezi Lužic-
kými Srby. Jenže osobní vztahy jed-
notlivců se dají zpětně těžko vypát-
rat, pokud je exulanti sami nezmíni-
li ve svých životopisech. Ale jen
nepatrný zlomek počtu exulantů je
doložen životopisy. Díky jim může-
me jmenovat aspoň několik exulan-
tů, kteří mezi Lužickými Srby žili.
(Potomky exulantů do Slezska bude
zajímat, že například Lukáš Papež,
příbuzný husineckých rodin Pape-
žových, se neusadil v žádné české
kolonii, nýbrž cítil se dobře mezi Lu-
žickými Srby.) Avšak jen několik
málo osobních životních osudů čes-
kých exulantů nám nezodpoví celou
otázku vzájemnosti českých exulan-
tů a Lužických Srbů. Bezpochyby by
nám pomohlo několik pracných
mikrohistorických studií, a to jak pro
situaci v 17. tak v 18. století. (Vděčná
témata pro mladé historiky.)
Srbské evangelické sbory hledaly
kazatele často stejně těžko jako nově
vzniklé české exulantské sbory.
Řada českých kazatelů, kteří se v 17.
i v 18. století ucházeli o srbské fary,
neuspěla pro neznalost řeči, které se
vzdor slovanské příbuznosti přece
jen nebyli schopni dostatečně naučit.
Avšak někteří srbskou řeč zvládli a 
v srbských sborech dobře posloužili.
V evangelických sborech, kde slou-
žili faráři znalí češtiny, se zvláště 
v 17. století sbíraly hned také skupi-
ny českých exulantů. V 18. století
byla už většina českých exulantů
silně ovlivněna bratrskou tradicí a
luterským pietismem, a proto se tíže
srovnávali s luterskými ortodoxními
kazateli. Přesto se museli nejednou i
s jejich službou spokojit. Plně poro-
zumět lužické srbštině nebylo pro
Čechy na první setkání hned snad-
né, ale bylo přece snadnější, než
porozumět Němcům. Čechům v geb-
hardsdorfské kolonii, kteří nemohli
dostat českého kazatele, sloužil v ro-
ce 1741 každých 14 dní srbským
kázáním kazatel Johann Christoph
Wiederauf.
Kromě česky nebo německy mluví-
cích exulantů z Čech a Moravy při-
cházeli do Lužice ve větším počtu
také exulanti ze Slezska. Ti mluvili
německy, ale někteří také polsky.
Zvláštní prostor k setkávání se i dal-
ších národností se vytvářel na půdě

obnovené Jednoty bratrské. Někteří
němečtí moravští bratří uměli také
česky a někteří sloužili později i 
v lužickosrbských místech nebo v
diaspoře. Patří k nim i známý afric-
ký misionář Georg Schmidt, který
působil více než dva roky v dětském
ústavu v Uhystu nebo o generaci
mladší Heinrich Hickel, který byl
pracovníkem v Kleinwelka. Česká
exulantka, diakonka a zasloužilá
pracovnice mezi českými svobodný-
mi sestrami Marie Kateřina Jelínko-
vá dostala ve svém stáří v Klein-
welka místo k odpočinku a dožití.
Proplétání jednotlivých etnik a jazy-
ků v Horní a Dolní Lužici je navíc
obohaceno více méně pokojným
soužitím katolické a luterské církve,
přičemž v luterské církvi proti sobě
stála ortodoxie a pietismus v jeho
různých podobách. Reformovaná
církev nebyla v Sasku trpěna, ale
silná tradice staré české Jednoty bra-
trské přispěla do herrnhutského
společenství svým nemalým podí-
lem. V Horní Lužici se  tak v 17. a 18.
století zhuštěně obrážela na poměr-
ně malém prostoru celoevropská si-
tuace. V takovém zhuštěném soužití
etnik, národností i náboženských
přesvědčení je otázka mezilidských
vztahů jistě v mnohém ohledu zají-
mavá a bude snad v budoucnosti
historiky více zaměstávat.
Průkopnickým přínosem k poznání
vztahů mezi Lužickými Srby a čes-
kými i slovenskými exulanty je
právě vydaná práce Dr. Lubiny
Mahling: Verflechtungsraum Lau-
sitz. Böhmisch-ungarische Exulan-
ten und Lausitzer Sorben. Begeg-
nungen und Beziehungen im 18.
Jahrhundert. (ISBN 978-3-9816961-
7-2, možno objednat u Domowina-
Verlag GmbH, Tuchmacherstr. 27, -
02625 Bautzen). Vzdor řídkým pra-
menům podchycuje autorka aspoň
některé osobní vztahy českých exu-
lantů k Lužickým Srbům, ale tu čeká
na historiky ještě mnoho mravenčí
práce. Více se dočteme o lépe dolo-
ženém vztahu Čechů a Lužických
Srbů v herrnhutské Jednotě bratr-
ské. Autorka čtenáře seznámí s úva-
hami o možnosti těsněji semknout
práci herrnhutských pracovníků
mezi Lužickými Srby a Čechy, se
vztahy mezi českými sbory (Nízké,
Berlín) a srbským sborem v Klein-

welka (kterého se přidržel i výše
zmíněný Lukáš Papež) a také s pů-
sobností řady pracovníků a pracov-
nic různých národností, kteří praco-
vali jak mezi Čechy, tak mezi
Lužickými Srby (patřila k nim i
Papežova dcera Anna). Herrnhutští
pracovníci stejně jako luterští kaza-
telé z řad exulantů nebo jejich
potomků působili jako prostředníci
mezi různými kulturami. Mezi nimi
vynikl zvláště kazatel Jiří Peter-
mann, původem Slovák, kterého
známe z Berlína a později z Dráž-
ďan. Autorka mu věnuje zvláštní
pozornost. Petermann působil něja-
ký čas jak v Horní tak v Dolní Lužici.
V Klixu zřídil seminář v němž byli
nejen připravováni mladí teologové
na službu v lužickosrbských sbo-
rech, nýbrž byli tu vzděláváni i uči-
telé pro službu v lužickosrbských
vesnických školách a chlapci ve
školním věku tu mohli nabýt po-
třebných vědomostí pro dobrý start
svého studia na vyšších školách.
Vedle svého srbského sboru měl
Petermann kolem sebe v Klixu i po-
zoruhodnější skupinu českých exu-
lantů (mezi nimiž zas najdeme
jméno Lukáše Papeže). Později
působil Petermann v Dolní Lužici,
kde připravoval k tisku zpěvník 
v dolnolužické srbštině a sám písně
překládal (jak víme odjinud, překlá-
dal také písně do češtiny pro herrn-
hutský český zpěvník). Tito pro-
středníci mezi kulturami zajímají
autorku nejvíce. Po svých studiích
pramenného materiálu dochází 
k závěru, že tito lidé „nemohou být
uchopeni esencialistickým pojetím
národa. Na jejich životních cestách
se daleko více projevuje etnicita na
základě aktivní vícejazyčnosti, která
se odvíjí od konkrétní situace a tu a
tam osciluje v závislosti na kontextu.
V průběhu svého života se pohybo-
vali v různých kulturních a jazyko-
vých kruzích a zároveň působili jako
prostředníci mezi nimi ...“ (s. 81-82).
Autorčinu pozornost poutá kromě
toho i otázka vznikajícího povědomí
slovanské vzájemnosti jak je vnímá-
na v některých souvislostech ve
spletité lužické situaci. -  Je to pozo-
ruhodné dílo, které upozorňuje na
dosud pomíjené otázky, otvírá dis-
kusi a je pobídkou k dalšímu bádání. 

Edita Štěříková

Čeští exulanti a lužičtí srbové
V KJ č. 16/2019 jsem si v článku „Politika a my“ Jiřího Nečase těsně před
volbami přečetl zamyšlení, ve kterém se autor zamýšlí nad vztahem politi-
ky a křesťanů. Z článku vyplývá, že ač on sám se raduje nad spojením „levi-
čák Ježíš“, tak zároveň nejspíše s lítostí konstatuje, že cituji: „V Evropě však
tradičně bývalo a je křesťanství spojováno s pravicí.“ Pravici pak zjednodu-
šeně vysvětluje jako směr, který je blízký spíš bohatým a bohatším, zatímco
levice stojí na straně chudých a chudších. Zřejmě, aby zdůraznil, na jaké
straně je správné být, dodává: „že Kristus se angažoval pro chudé, nemoc-
né a stojící na kraji společnosti!“
Působím v sociální oblasti a nedá mi to reagovat. Z historie je patrné, že kon-
zervativní strany řadící se spíše na pravici politického spektra nepovažova-
ly za nutné, aby stát řešil sociální věci a zpravidla přenechával tuto oblast
církvím, charitám, dobročinným spolkům apod. A to přesně podle logiky,
že stát nemá dělat to, co je schopna si sama zajistit občanská společnost. Toto
bylo spíše charakteristické pro anglosaský svět, který se snažil motivovat
své občany k dobročinnosti místo toho, aby sám garantoval sociální úroveň
obyvatelstva. Je zajímavé, že tyto státy, např. USA či Austrálie dosáhly vyso-
ké životní úrovně, ačkoliv jedinci se mohli občas ocitnout ve velmi tíživé
životní situaci. Opakem tohoto trendu byl socialistický Sovětský svaz, kde
sociální služby a péči zajišťoval pouze  a výhradně stát z vysokých daní
občanů. Tento model možná více garantoval zabezpečení jednotlivce, ale
společnost svým způsobem lidsky zdegeneroval a ekonomicky zdevas-
toval.
Pak je tu ještě kombinovaný model, který známe z Evropy a tak se právě liší
přístupy. Zatímco konzervativní pravice většinou zapojuje stát, kde společ-
nost problémy řešit nechce nebo neumí, levice svým způsobem vytlačuje
občanskou společnost a snaží se přenést tíži na bedra státu, respektive snaží
se, aby danou oblast dotoval. To s sebou nese riziko dojmu, že stát se o
všechno postará. Například zákon, který zaváže města a obce platit psí a
kočičí útulky může v dlouhodobé perspektivě snížit počet darů na ochranu
zvířat. Obdobné to může být s péči o své nemohoucí rodiče, o nemocné, o
chudé, apod. Tyto rozdílné přístupy však podle mého názoru nefavorizují
levici jako sociálně spravedlivou versus sobeckou pravici. Myslím, že jde
spíše o hlubší problém fungování společnosti.
Ve vztahu k sociálním dávkám bych řekl, že pravice chce podporovat jen
chudé a potřebné, zatímco moderní levice chce dát dávky všem. Podle
striktně pravicového myšlení by například porodné či rodičovský příspěvek
dostávaly jen matky, které nemají dostatečný rodinný příjem, aby mohly
zajistit své nově narozené děti. Ostatní by si musely předem našetřit a nebo
se spolehnout na příjem manžela. Socialisté ale nechtějí testovat u těchto
dávek příjem a tak peníze rozdávají všem s odůvodněním, že jde o podpo-
ru porodnosti. Podobné je to se slevami na jízdném, školkami zdarma atd.
Samozřejmě, v Čechách máme dávky, kde se příjmy zjišťují. A troufám si
tvrdit, že je nemáme ani přehnaně vysoké. Ba naopak, mnoho rodin je
zadlužených, jiné žijí od výplaty k výplatě a samostatnou kategorií by se
dala nazvat pracující chudoba, která díky exekucím může být na tom někdy
možná hůře než některé mnohočetné rodiny v hmotné nouzi. Domnívám
se, že pravice by teoreticky měla vytvářet podmínky, aby lidé dávky brát
vůbec nemuseli, např. si našli dobrou práci, zatímco levice by si měla dávat
pozor, aby se nesnižovaly motivace obyvatelstva k zajišťování si živobytí.
Zmínky typu, že ve Španělsku jsou miliony mladých lidí bez práce, zatím-
co pomeranče sklízejí Afričané, jsou v této souvislosti dosti varující.
A jak by se měla chovat církev? Pravicově či levicově? Zeptám se jinak.
Znáte nějaký křesťanský sbor, kde by sestrám bylo jedno, že jedna z nich
nemá na sunar, oblečení či botičky pro své mimčo? A znáte faráře, který by
alespoň jednou neodmítl pomoc či nevyhodil bezdomovce opakovaně žeb-
rajícího na alkohol. Myslím, že důležité je nepodlehnout ideologizaci církve.
Bez ohledu na své politické přesvědčení by se křesťané podle mého názoru
měli řídit Božím slovem. Pomoc bližnímu přece není povinnost, ale milost.

Ivo Kraus 

Politické sociálno

Chcete-li prožít požehnanou podvečerní chvíli
pod svítící lampou v tichu domova nebo upro-
střed přírody pod hvězdami letního nebe, sáhně-
te po sbírce veršů Jaroslavy Dusílkové Hudcovi-
cové, kterou vydalo v letošním roce pražské na-
kladatelství EMAN pod názvem jedné z jejích
básní. („Sochař si hněte/ v rukou dílo,/ by dostalo svou
tvář./ I Ty mě ve svých dlaních máš,/ co ze mne jenom,/
co ze mne uděláš? …. Tvá láska vede mě měkce,/ dává
mi jasnou tvář,/ už nebojím se, nereptám,/ co ze mne
uděláš.“) 
Verše, vydávající svědectví o vděčné, radostné
víře, kterou provází důvěra v láskyplnou boží pří-
tomnost i ve chvílích úzkostí a nejistot, o silné,
vyzrálé víře, která jako jediná předkládá naděje-
plné odpovědi na věčné otázky po smyslu nejed-
nou bolestného lidského údělu, jsou ústřední
ideou celého básnického díla. Vstupují bez rozpa-
ků a s přirozenou samozřejmostí nejen do básní 
s tematikou náboženskou, ale objevují se nenásil-
ně, ve zkratce, nikoli však okrajově i v lyrice pří-
rodní, společenské a milostné. Čtenář snadno roz-
pozná, že křesťanská víra představuje základní
pilíř autorčina života. Je její premisou, její osvěd-
čenou, stálou, milovanou průvodkyní ve dnech

štěstí i ve dnech úzkostných. Radost z víry, údiv
nad geniální krásou Stvoření, kolem níž často pro-
cházíme bez povšimnutí, vděčnost za všeodpou-
štějící lásku boží tajuplně v Kristu zjevenou,
touhu po životě čistém, naplňujícím přikázání
lásky k Bohu i k člověku – to vše a mnohé další
vyústilo zcela přirozeně také do jejího umělecké-
ho odkazu. S autorkou můžeme v této útlé, úhled-
né publikaci nahlédnout také do nemocničního
prostředí. Básnířka-lékařka, sama invalidní a ne-
jednou v životě těžce zkoušená, za dlouhá léta
praxe poznala i hlubiny svíravého strachu, bez-
mocné samoty mnoha nemocných a příliš dobře
ví, že laskavost, empatie, sdílení je snad nejpo-
třebnějším, ne-li jediným opravdu účinným lé-
kem na rány, jimiž trpí náš bolavý svět. 
Závěrečná část sbírky je uvedena podtitulem
Láskyplné střípky. Autorčina jemná, vroucí,
velmi něžná poezie milostná dosvědčuje větši-
nou velmi tiše a nesměle, v náznaku sílu a moc
lásky manželské, která, i když sama tak snadno
zranitelná, proměňuje svým světlem často
nesnadnou, většinou všední, šedivou – jak nám
se nejednou nevděčně, neuváženě zdá – každo-
dennost našich dnů. 

Je až s podivem kolik moudrosti, kolik vyzrálého
odkazu vyrůstajícího z cenné životní zkušenosti
dokáže básnířka vyjádřit pouhými několika
slovy. Tato její obdivuhodná úspornost, prováze-
ná ovšem nevšední jazykovou, myšlenkovou a
poetickou bohatostí, je pro její tvorbu typická.
Autorka pracuje citlivě, uvážlivě s metaforou, se
symbolem, s náznakem a se zkratkou. Její sdílení,
vytepané, ba vycizelované do 142 básní různoro-
dé básnické formy a nejednotného rozsahu, je
jasně čitelné, průzračné, přímé, bez laciných mód-
ních efektů. Zároveň však ponechává čtenáři
dostatečný prostor k tomu, aby vyjádřenou myš-
lenku, zachycený obraz, vyslaný vzkaz domýšlel,
dotvářel posvém. Tuto tvůrčí spoluúčast nabízejí i
zcela ojedinělá kratinká čtyřverší – vzdáleně při-
pomínající japonské Verše psané na vodu –, která
působí mnohdy „jen jako pouhé“ letmé pohlaze-
ní, jako povzbuzující úsměv. Jejich účinek je však
o to silnější. (Očekávání/ „Ticho mých dní/ je čekání
na Tebe, Pane./ Kéž nepřeslechnu/ Tvůj hlas.“) (Tvá mi-
lost/ „Nerozkvete má květina v temném stínu,/ v srdci
se nerozsvítí Tvé světlo, Pane,/ když milostivá láska
Tvá/ nepřijme pokoru dlužníka s prázdnýma rukama.“)

Milada Kaďůrková

v Tvých rukou - Poezie Jaroslavy dusílkové hudcovicové



od r. 1574 byl duchovním v Hra-
nicích. Přeložil Žalmy, některé upra-
vil do básnické podoby a zhudebnil
je. Zemřel r. 1599 v Židlochovicích. 
Pouze o jeden rok přežil Strejce jiný
překladatel, Jan Efraim. V letech
1589 až 1600 byl biskupem v Tucho-
měřicích a v Praze, kde také zemřel.
Mezi překladateli byl také jeden
Slovák, Pavel Jessenius. Pracoval ve
sborech ve Slavkově a v Lipníku,
kde byl zvolen biskupem. Zemřel
po dokončení překladu Kralické
bible v roce 1594. Mezi mladší spo-
lupracovníky patřil i Adam Felina,
znalec řečtiny a klasických jazyků.
Zemřel ve věku 38 let. Ti všichni po-
stupně pracovali na překladu Sta-
rého zákona po dobu patnácti let.
Poslední revidované jednosvazkové
vydání Kralické bible vyšlo v roce
1613. Svůj název získala podle
místa, kde byla tištěna. Od té doby
se v ní už žádné korektury nedělaly,
i když tu několik neúspěšných po-
kusů bylo. Krása jazyka Kralické
bible je na takové úrovni, že byla
vzorem pro česky píšící autory po
dobu téměř tří set let. Bibli Kralic-
kou četli a používali také v evange-
lických církvích na Slovensku až do
poloviny minulého století. Dnes se
tam používají nové slovenské pře-
klady Bible. Bible Kralická je tak oje-
dinělým překladem, že jakýkoliv
pokus ji nějak jazykově vylepšovat
se nedaří. Proto v současné době
vznikají nové překlady, které se
snaží biblickou zvěst přiblížit dneš-
nímu čtenáři jazykem, kterému by
lépe rozuměl. 
Co je na Bibli tak zvláštního, čím se
liší od ostatních vzácných a pěkných
knih, které se nám líbí a ke kterým
se rádi vracíme? Jak to, že ji po celá
staletí čtou lidé po celém světě, lidé
různých národů, různých ras a růz-
ných kultur? V čem je to tajemství?
Možná v tom, že v ní člověk najde
odpovědi na ty nejzákladnější otáz-
ky, které si dříve nebo později polo-
ží každý člověk, ať pochází z které-
hokoliv konce světa, z kterékoliv
doby. Proč žiji a co je smyslem mého
života? Pracoval jsem řadu let v
České biblické společnosti. Před lety

jsme do jednoho utečeneckého tábo-
ra v Africe poslali brožurky s úryv-
ky z Bible v jejich jazyce. Ve svém
děkovném dopise nám mimo jiné
napsali: „Humanitární pomoc, potravi-
ny a léky nás udržují při životě. Ale
Bible nám dává chuť žít.“ Její tajemství
je v tom, že prostřednictvím lid-
ských slov, kterými je Bible psána, 
k nám může promlouvat Bůh, který
zvláštním způsobem inspiroval její
pisatele. Na otázku co je posláním
Bible, se dá mimo jiné také odpově-
dět, že nás chce vést k osobnímu
vztahu s Bohem. A to se dodnes dě-
je. Ze strany nás lidí je k tomu potře-
ba veliká pokora a také najít si 
v dnešní uspěchané době čas k její-
mu čtení. Tu zkušenost bych vám
přál.

Jiří Lukl

Existuje víc jak 5000 jazyků, kterými
se lidé na celém světě dorozumívají.
K nim můžeme připočíst ještě mini-
málně dalších tisíc nářečí. Nejrozší-
řenější knihou, která se stále tiskne 
v mnohatisícových nákladech, je
Bible, o které se právem říká, že je
„knihou knih“. Ovlivnila vzděla-
nost, kulturu, jazyk a umění národů
v průběhu dějin víc, než kterákoliv
jiná kniha na světě. V našich zemích
pak zcela výjimečně. Je to vlastně
malá knihovna, která sestává ze
dvou hlavních částí, Starého a Nové-
ho zákona. Starý Zákon byl v průbě-
hu prvního tisíciletí před Kristem
postupně psán v hebrejštině a je
dodnes Biblí židů. Obsahuje 39 knih
různého rozsahu. Nový zákon před-
stavuje sbírku 27 knih, které byly
psány v řečtině v druhé polovině
prvního století po Kristu, v prostředí
a pro potřebu křesťanské církve.
Když se dnes řekne Bible, tak se tím
myslí Starý i Nový zákon v jedné
knize. 
Z uvedeného vyplývá, že k tomu,
aby lidé v různých zemích mohli
Bibli číst, je třeba ji stále překládat do
jazyků, kterými se dnes ve světě
mluví. V současné době je celá Bible
přeložena do 470 jazyků. Vedle toho
pouze Nový zákon do 1230 jazyků a
jen některé části Bible do dalších 800
jazyků. Dále se pracuje přibližně na
450 úplně nových překladech. Když
se podíváme zpět do historie, zjistí-
me, že jsme byli pátou zemí na světě,
kde naši předkové mohli číst Bibli ve
svém vlastním jazyce. Postarali se o
to už v devátém století naši věro-
zvěstové, rodní bratři Konstantin
(Cyril) a Metoděj, kteří při svém
misijním působení v naší zemi pře-
ložili celou Bibli do staroslověnštiny.
Překládali z hebrejštiny, kterou dob-
ře ovládal především učitel a vědec
Konstantin, který byl jedním z nej-
lepších učenců tehdejší byzantské
říše, a z řečtiny, která byla jejich
mateřským jazykem, protože pochá-
zeli z řecké Soluně, dnešní Tesalo-
niky. V té době hlavním dorozumí-

vacím jazykem byla ovšem latina,
proto i Bible v latině byla rozšířena
po celém tehdejším křesťanském
světě. Latina se stala liturgickým ja-
zykem pro celou církev. Vulgáta,
latinský překlad Bible pořízený cír-
kevním otcem Jeronýmem, se v círk-
vi používala od pátého, až do polo-
viny dvacátého století. 
Po smrti Cyrila a Metoděje, v dů-
sledku politických změn v naší ze-
mi, se v církvi začala používat latina
a slovanská bohoslužba se konala
pouze v klášteře na Sázavě a v Praze
na Slovanech. Nejstarší české překla-
dy Bible jsou známé až ze 14. století:
Leskovecká-Drážďanská (1360), 
z 15. století Olomoucká (1417) a
Boskovická (1420). Ty byly psány
ručně. Další už byly tištěné: Pražská
Bible (1488), Kutnohorská (1489),
Severinova (1529), Melantrichova
(1549), abychom zmínili alespoň ty
nejznámější. V těch dobách se pře-
kládalo pouze z latinské Vulgáty.
Od poloviny 14. století se v Evropě
na některých místech začíná pro-
bouzet zájem o Bibli i mezi prostými
lidmi. V Anglii Jan Viklef začal s re-
formou církve v duchu učení a svr-
chované autority církve, Bible. Jeho
vliv byl patrný i v naší zemi a Jan
Hus usiloval o obnovu církve tím, že
vyzýval své posluchače, aby podle
Bible žili ve svém každodenním ži-
votě. Jeho kázání jsou plná biblic-
kých citátů, praktických příkladů ze
života, i výroků církevních otců. Je
známý také pozdější výrok papeže
Pia II. (z r. 1451), že prosté táborské
ženy se vyznají v Bibli lépe než kněží
v Římě. 
Nejvíce překladů Bible do národ-
ních jazyků v Evropě vzniká v 16.
století. Překladatelé se zajímají o
předlohy v původních jazycích, ve
kterých byla Bible psána, o hebrejské
a řecké texty. Za těchto okolností
začíná překládat Nový zákon i bis-
kup Jednoty bratrské, Jan Blahoslav
(1523 – 1571), který žil v Ivančicích, 
v sídle církevní školy Jednoty.
Vědělo se o něm, že je to muž

„upřímné zbožnosti, která se pojí s uče-
ností a svědomitou pílí“. Studoval teo-
logii na několika univerzitách v Ně-
mecku a ve Švýcarsku. Všude viděl,
jak velké úsilí vynakládají reformač-
ní církve na nové biblické překlady,
a tak došel k přesvědčení, „že zákon
Páně do českého jazyku nenáleží
vykládati toliko z latinské Vulgáty,
ale z řeckého textu. Musíme se vrátit
k pramenům, tak soudí všichni
zbožní a vzdělaní mužové.“ Při své
překladatelské práci strávil „dobrý
díl svého věku“, jak se přiznává.
Používal jak latinské tak i řecké
předlohy, přihlížel ovšem i k do-
stupným českým překladům. Snažil
se, aby jeho čeština byla co nejčistší.
Jan Karafiát (autor knihy Broučci)
dochází k závěru, že je to čeština 
„v pravém slova smyslu vzorná“,
mimořádně vytříbená, vznešeně
uhlazená, ale přitom dětinně něžná
a prostá. 
Ernest Denis (1849 – 1921), francouz-
ský slavista a historik o Blahoslavo-
vě překladu Nového zákona píše:
„Je to dílo daleko převyšující všecky dří-
vější pokusy a jedno z nejznamenitějších
jak věrností smyslu, tak teplotou slohu“.
O Janu Blahoslavovi říká, že je to
„jeden z duchů nejosvícenějších a z duší
nejšlechetnějších, jaké zrodila země česká
v 16. století.“ Blahoslavův překlad
Nového zákona vyšel roku 1564 
v Ivančicích, v tajné bratrské tiskár-
ně. Po druhé v r. 1568 a pak po třetí
r. 1594 jako šestý díl kralické Šesti-
dílky s poznámkami. Blahoslav ke
konci svého života, z posledních
svých sil píše svoji Gramatiku, jako
„příklad a pravidlo pravé češtiny“ a
jako pomůcku pro překladatele Sta-
rého zákona.
Překlad Nového zákona do češtiny
byl dílem jednoho muže. K překla-
du Starého zákona byla vytvořena
zvláštní rada nejvzdělanějších od-
borníků, které tenkrát Jednota bratr-
ská měla. Byli to převážně žáci a
odchovanci Jana Blahoslava, kteří
také studovali v zahraničí. Středis-
kem překladatelských a redakčních
prací byly Ivančice, později Kralice.
Přípravy řídil Ondřej Štefan, bis-
kup v Ivančicích. Když v r. 1577 neo-
čekávaně zemřel, na jeho místo na-
stoupil Jan Eneáš, i v úřadu biskupa.
Ten už se dočkal vydání celé Bible.
Jeho oddaným spolupracovníkem
se stal Izaiáš Cibulka, duchovní 
z Kralic. Když se tam přestěhovala
tiskárna z Ivančic, s velikou pílí se
postaral o vydání prvních tří dílů
kralické Šestidílky v letech 1579 –
1582. Když roku 1582 zemřel, zasta-
vila se vydavatelská práce na pět let.
Znalcem hebrejštiny, který měl vel-
ký podíl na překladu starozákon-
ních knih, byl Mikuláš Albert z Ka-
ménka. V roce 1575 se stal profeso-
rem hebrejštiny na bratrské škole 
v Ivančicích. Později se stal profeso-
rem a rektorem na univerzitě 
v Praze. Hebrejštinu dokonale ovlá-
dal také Lukáš Helic, židovského
původu z Poznaně. Žil v Ivančicích
a pomáhal s překládáním Starého
zákona. Esrom Rüdiger pocházel 
z Německa a byl ředitelem bratrské
školy v Ivančicích, kde učil řečtinu a
hebrejštinu. Mezi jeho žáky byl také
moravský šlechtic, Karel ze Žerotí-
na. Před tím řídil školu v Žitavě a
byl profesorem řečtiny a filozofie na
wittenberské univerzitě. Byl jazyko-
vým poradce překladatelů. Do týmu
překladatelů patřil i básník Jiří
Strejc. Narodil se v Zábřehu, studo-
val teologii na německých školách a

MíSTNí ODBOR KOSTNICKé JEDNO-
Ty V KOLíNě zve na přednášku
bratra faráře, seniora Miroslava
Frydrycha, ve které připomene
650. výročí úmrtí Konráda Wald-
hausera. 
Přednáška se koná 22. září 2019 
v 15 hodin v Husově domě.
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