
„kdo se slitovává
nAd ubožákem, Ctí bohA.“

přísloví 14,31
Vážení čtenáři, jistě se shodneme na
tom, že křesťanů v naší zemi není
většina. Vyplývá to nejen ze statis-
tik, ale i z účasti na bohoslužbách a
během modlitebních shromáždění.
Navíc čelíme výtce, že věřící, kteří
chodí do kostela, se pak chovají stej-
ně, ba hůře, než ti, co chrámy nena-
vštěvují. To je vážná výtka, kterou
nemůžeme brát na lehkou váhu. Ne-
záleží jen na tom, že o nás někdo
něco povídá, spíš zamrzí, když je to
vlastně pravda. Na druhou stranu si
v kostelech, kaplích i modlitebnách
uvědomujeme, že je nad námi Bůh,
že jsme na cestě k němu, vyznává-

me svá provinění, nedostatky, na-
sloucháme Božímu slovu a přijímá-
me svátosti. To nás posiluje a nese 
v každodenních radostech a sta-
rostech. 
Starozákonní svět je nám nepředsta-
vitelně vzdálen, dodnes přesně ne-
víme, jak některé jevy chápat. Při
četbě určitých textů jsme konfronto-
váni s krutostí a bezohledností. Do-
slova nám naskakuje husí kůže a
přemítáme, jak to vysvětlit a zpraco-
vat. Proto je dobré připomínat, že už
tehdy vyzývali k dobrotě srdce,
která nenechá dopadnout na slabší-
ho osudovou ránu. Většinou v té-
to souvislosti hovoříme o zvláštní 
ochraně pro sirotky a vdovy, ale
způsobů utiskování byla širší škála.
O to radostnější jsou příběhy, kdy
vítězí odpuštění, laskavost a velko-
rysost. Starý zákon ústy proroků
upozorňuje, že velkým nebezpečím
jsou kamenná srdce, bez citu a bez
ohledu. Nový zákon je naplněním
všeho řečeného v Kristu. Zastával 
se sociálně slabých, sytil hladové,
uzdravoval nemocné, dokonce na-
vrátil mrtvé do života. Nejen oni tak
mohli zakoušet proměňující moc
lásky, vítězící nad lhostejností. 
Dnes stejně jako před staletími si
uvědomujeme, jak je potřebné vná-
šet do tohoto světa rozměr lidskosti,
abychom naplnili poslání, že jsme
stvořeni k Božímu obrazu. Asi se už
každý z nás setkal s potřebnými,

trochu se obávám říci s ubožáky, a
měl možnost uvést evangelní teorii
do praxe. Potěšující je množství or-
ganizací zřizovaných církvemi, je-
jichž náplní je pomáhat lidem 
v nouzi. Sama existence bohulibých
institucí však nemůže suplovat od-
povědnost každého Kristova násle-
dovníka být hotov k činu slitovné
lásky. Příležitostí bylo a je vždycky
dost. 
Nebojme se tomuto světu ukazovat
Boží jednání a modleme se, aby-
chom tak dokázali činit v souladu 
s jeho vůlí. Nestrachujme se být jiní
a riskovat i to, že se spálíme a nedo-
čkáme se žádné viditelné odměny.
Šlechetné činy, kterých jsme schop-
ni, nemohou zapadnout, vždy po-
souvají svět blíže k Bohu. To je dob-
rá cesta. Těmto skutkům může okolí
porozumět lépe, než kdybychom
jim nejvznešenějšími slovy přibližo-
vali evangelium. Podle osvědčené
poučky, že slova povzbuzují, příkla-
dy táhnou. Přece víme, jaké to je,
když sami dostaneme druhou šanci,
bližní nás podpoří, povzbudí, aby-
chom mohli důstojně a se ctí jít dále.
Přeji všem, abychom dokázali vy-
cházet vstříc a v našich mezilidských
vztazích vsadit na cit a důvěru, pro-
tože pak je Bůh s námi a dá nám
zakusit svou přízeň a požehnání!

Tomáš Chytil
olomoucký biskup 
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I v rané církvi žili pouze obyčejní
lidé, nikoliv andělé. Křesťané se
nám proto v mnohém podobají. 
To znamená: rozmanitě klopýta-
jí a selhávají. „Upadne-li někdo 
z vás do nějakého provinění ... při-
vádějte ho na pravou cestu v du-
chu mírnosti“ (Ga 6,1). V epištole
nečteme přímo o tom, o jaký
„pád“, o jaké provinění přesně jde.
Patrně však byl nějaký bratr přisti-
žen a polapen bezprostředně po

činu. Případ je proto zřejmě zcela
jednoznačný.
Kdo se dává vést a řídit; kdo žije
vskutku Božím Duchem, na tom se
tato skutečnost pozná i na zcela pří-
zemní, praktické rovině žití. Ne-
klamným znamením duchovní úrov-
ně a vnitřní zakotvenosti bude, jak
se kdo zachová k bratrovi, který se
dopustil určitého viditelného i zjis-
titelného přečinu. Jak se zachová 
k tomu, kdo opravdu zklamal, kdy

neodolal nějakému lákavému po-
kušení a sešel z cesty za Kristem.
Apoštol radí: Přestupníka přijímej-
te. A to říká všem křesťanům. Při-
stupujte k němu v „duchu mírnos-
ti“. Rozhodně nikoho snadno a
rychle a neuváženě neodsuzujte a
nevylučujte ze sboru.
Pravá duchovnost se neprojevuje
všelijakými vzlety a vytrženími, ale
postoji, docela konkrétními přízem-

duch mírnosti

projev předsedy kostniCké jednoty
Dámy a pánové, vážení přátelé,
jménem Kostnické jednoty, sdružení českých evangelíků, vás zdravím
na tomto pietním shromáždění. Zdravím vás Božím slovem, které dnes
můžeme vztáhnout na svědky a mučedníky naší minulosti. V epištole
Židům 13,7 je napsáno: Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám
slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!
To jsou slova, která je možné vztáhnout také na ty, kteří byli popraveni
na místě, kde nyní stojíme. V letošním roce si připomínáme 350. výročí
úmrtí velkého Čecha – Jana Amose Komenského. Komenský ve své kníž-
ce „Historie o těžkých protivenstvích církve české“ věnuje velkou po-
zornost staroměstské popravě. (Kniha vyšla nedávno v převedení do
češtiny 21. století). Komenský příslušnou kapitolu nazval slovy: „Dva-
cet sedm slavných mučedníků“. Když došlo k popravě, Komenskému
bylo 28 let. Dobře rozuměl této události. Jeho slova jsou svědectvím 
z první ruky. Zachycuje, jak manželky a děti odsouzených k smrti pro-
sily za zmírnění trestu. Nebyly vyslyšeny. Odsouzení byli vystaveni
velkému tlaku, přemlouvání, aby opustili svou víru. Byl to velký nátlak
ze strany jezuitů a kapucínů. Některým za opuštění vyznání bylo nabí-
zeno zachování života. Ani jeden z odsouzených neodvolal a nezradil
své přesvědčení. Poslední dny před popravou strávili v modlitbách, 
v písních a při slavení sv. večeře Páně.
Dnes bývá stavovské povstání interpretováno často jako politické spik-
nutí. Neměli bychom zapomínat, že to byl především zápas za zachová-
ní náboženské svobody, která byla v té době garantována těžce vybojo-
vaným tzv. Rudolfovým majestátem. Teprve když císař Ferdinand II. a
jeho úředníci začali bránit náboženské svobodě, došlo ke zmíněnému
stavovskému povstání. Byl to zápas za svobodné vyznávání Krista a
svobodné konání křesťanských bohoslužeb. 
Shromáždili jsme se k připomenutí mimořádné a zároveň tragické kapi-
toly českých dějin, která se stala před 399 lety a následovala po prohra-
né bitvě na Bílé hoře, jejíž 400. výročí je připomínáno v letošním roce.
Elita této země, 27 významných a vzdělaných mužů českého království,
výrazných křesťanů, bylo jako výraz pomsty habsburského císaře Ferdi-
nanda, popraveno zde na tomto Staroměstském náměstí. Jejich krev,
stejně tak jako např. krev lidí popravených v době nacismu a komunis-
mu, je dnes výzvou, abychom bránili všem totalitám, které se objevily 
v našich dějinách. Jsme zde, abychom si připomínali odkaz těchto sta-
tečných lidí a navazovali na duchovní kořeny, kterými oni žili.
Pobělohorská doba přinesla mnoho utrpení, nejen těm, kteří šli na po-
praviště, ale také dalším tisícům pronásledovaných a vyhnaných z vlas-
ti. Důsledky byly devastující pro občanský život i pro církev. Lidé evan-
gelických vyznání, ať to byla Jednota bratrská, reformovaní i luteráni,
byli podrobeni hrůznému rekatolizačnímu útlaku. Buď museli odejít 
z vlasti, nebo vstoupit do ilegality. Morální devastace z tohoto útisku a
znásilňování svědomí se v našem národě projevuje dodnes a čerstvě
zopakována byla ve 20. století v období nacismu a komunismu.

k 399. výročí popravy
27 představitelů stavovského

odboje

Dokončení na str. 2

Církve, církevní charitativní organizace i řada dobrovolníků 
z řad věřících se silně angažovala a stále angažuje v pomoci
potřebným v situaci koronavirové pandemie. Tento postoj
vychází ze zásadních předpokladů křesťanské lásky a pomoci
bližnímu, která je církvím vlastní a která patří neoddělitelně 
k jejich poslání a roli ve společnosti.
Pomoc bližnímu, vycházející v křesťanském chápání z milosrd-
né lásky (lat. caritas) vždy byla součástí křesťanského života a
činnosti křesťanských církví pro společnost jako celek – tedy
těch aktivit, které označujeme jako charitativní. Nejinak tomu
bylo a je i v době pandemie nemoci COVID-19. Církve okamži-
tě zareagovaly na rozvíjející se krizi a na všech úrovních nasa-
dily prostředky ke službě veřejnosti, bez ohledu na církevní nebo konfesní příslušnost.

Koordinace a spolupráce
Ekumenická rada církví (ERC) a Česká biskupská konference (ČBK), které společně sdružují většinu křesťanských

AktuAlitA: Církve nA strAně potřebnýCh
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z církví doma i ve světě
jednotA brAtrská ChCe v hejniCíCh otevřít střední školu
Vlastní křesťanskou střední školu chce příští rok v Hejnicích na
Liberecku otevřít sbor Jednoty bratrské. Zaměřena by měla být na soci-
ální činnost, ošetřovatelství a předškolní a mimoškolní pedagogiku.
Nabídka těchto oborů je v kraji omezená a církevní střední škola v kraji
také zatím není. Působit by měla v areálu krajské lesnické školy, které 
v posledních letech ubývá studentů, a provoz areálu je tak dlouhodobě
neudržitelný. O založení vlastní školy usiluje Jednota Bratrská v Libe-
reckém kraji už 12 let. „Zatím se ale nedařilo získat budovu, kde by
škola mohla být,“ řekl ČTK biskup Jan Klas. Škola by podle něj měla mít
místa pro asi 300 žáků. „Měla by mít dva maturitní obory, jeden zamě-
řený na předškolní pedagogiku a druhý na veřejnou správu, a také
jeden učňovský – ošetřovatel,“ doplnil Klas. Kromě toho nabídne škola
nástavbu pro absolventy učňovského oboru, aby měli možnost dodělat
si maturitu. Součástí bude také internát a školní jídelna. Areál v Hej-
nicích je detašovaným pracovištěm krajské Střední školy hospodářské a
lesnické Frýdlant. Memorandum, které už schválili zastupitelé, počítá 
s pronájmem či odprodejem části areálu. Jednota Bratská chce výuku 
v Hejnicích zahájit v září příštího roku. Záměr vítá starosta Hejnic
Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). „Pro nás je nejdůležitější to, že tam
nezůstanou prázdné budovy. Také jsme rádi, že se zachová střední
školství, protože bylo jasné, že učňovské školství, které teď škola nabí-
zí, už není tak lákavé, jak bylo v minulosti. Oni cílí i na úplně jiné stu-
denty, a tak je šance, že jejich počet půjde nahoru,“ řekl ČTK starosta.

podle ČTK

nová husovA zvoničkA dobré vůle
Náboženská obec Církve československé husitské v Rychnově nad
Kněžnou přichystala v rámci diecézní akce Večer pro M. J. Husa uve-
dení Husovy zvoničky Dobré vůle do provozu. Nápisy na zvonu upo-
zorní na důležité události letošního roku: 100 let existence  naší církve,
80 let domácí náboženské obce, 605 let od úmrtí M. J. Husa, 17 let part-
nerství se saským evangelickým sborem ve Weissigu-Schoenfeldu 
i potřebu být lidmi dobré vůle, což jsme prožívali letos při koronaviro-
vé karanténě. Večer pro M. J. Husa se konal v neděli 5. července v Hu-
sově sboru (a na přilehlé zahradě) v Bezručově ulici v Rychnově nad
Kněžnou. Po rozeznění zvonu pokračoval další program, např. rozho-
vor reportéra s Husem (autora Zdeňka Sázavy), připomínka Husových
slov a písní v praxi naší církve a další.

(naina)

Luterské církve si vždy 25. července připomínají, že v roce 1530 (tedy
před 490 lety) sedm německých evangelických panovníků a dvě města
předložila říšskému sněmu v Augsburgu a císaři Karlu V. svou konfesi.
Německy ji sepsal Philipp Melanchthon, Justus Jonas ji přeložil do lati-
ny, ale na sněmu byla předčítána  německy.  Důležité jsou zvláště člán-
ky IV. O ospravedlnění, XX. O víře a dobrých skutcích a XXVIII. O cír-
kevní moci– velké novum Lutherovy reformace. 
Konfese je formulována umírněně, ale přesto byla katolickými boho-
slovci odmítnuta „Vyvrácením“ (Confutatio). Melanchthon pak napsal
„Obranu“ (Apologii), která se také spolu s „Formulí svornosti“ stala
součástí směrodatného souboru zvaného Kniha svornosti z roku 1580.
(Melanchthon později Augsburské vyznání upravoval, ale znění z roku
1540 -Augustana variata- pravověrní luteráni odmítli.)
Do češtiny byla konfese přeložena mnohokrát, ale Českobratrská církev
evangelická – spojující od roku 1918 evangelíky a.v. a h.v. - ji výslovně
přijala až v roce 1947.
Lidé nemohou být před Bohem ospravedlněni vlastními silami, záslu-
hami anebo skutky, ale jsou ospravedlňováni zdarma pro Krista vírou,
když věří, že jsou bráni na milost a že se jim odpouštějí hříchy pro
Krista, jenž svou smrtí učinil dosti za naše hříchy. (Článek IV.)

Bohuslav Vik

Dnes jako občané Evropské unie máme dosud prostor, kde platí svobo-
da víry a svědomí. To, co dnes považujeme za výsadu jak severoameric-
ké, tak evropské společnosti, mělo své dávné duchovní kořeny a těžce se
rodilo. Myslím, že většina z nás si již dovede představit, že o tuto svo-
bodu bychom mohli také během let přijít a že i dnes jsou ti, kteří by rádi
Evropu nabarvili pouze na jednu barvu a všem říkali, co mají a nemají
dělat a čemu mají a nemají věřit. Odkaz staroměstských mučedníků a
milionů dalších mučedníků v nacistických a komunistických popraviš-
tích (včetně holocaustu – šesti milionů popravených židů), je zavazující,
abychom bedlivě sledovali, kdo bude v naší zemi i v Evropě vládnout,
jaké má cíle a jestli nechce opět znásilňovat lidská svědomí. Za svobo-
du vyznání je třeba se modlit a také za ni i bojovat a je-li třeba, tak i
trpět. Vracím se k textu z Božího slova v epištole Židům: Mějte v pamě-
ti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili
svůj život, a následujte je ve víře! Proto jsme zde dnes, abychom měli na
paměti i tyto staroměstské mučedníky a vždy se stavěli proti všem tota-
litám, ať přicházejí zleva či zprava. 
Děkuji za pozornost. Ať vám všem Bůh žehná!

Pavel Černý, 
předseda Kostnické jednoty – sdružení českých evangelíků 

ními vztahy. Zřetelným důkazem
neduchovnosti a nepochopením
evangelia je ona skutečnost, kdy se
jeden křesťan povyšuje údajně díky
hlubokému poznání víry nad dru-
hého.
Bratr selhal a kdesi zakopl. Ale –
nemůže něco obdobného potkat i
mne a kohokoliv z nás? Smím si být
opravdu skálopevně jist, že nikdy
sám nezklamu a neselžu?
Kdo žije duchovně, nebude nikdy
tvrdě a nemilosrdně soudit. Je si to-
tiž vědom toho, že je sám také pod-
robován rozmanitým pokušením.
A před Boží tváří není rozhodně
nikdo lepší než „padlý“ bratr. Pocit
nadřazenosti je velice nebezpečný.
Nevyhýbá se ani křesťanům. Ze-
jména pak těm, kdo žijí opravdu
řádně, mravně i zbožně. I oni se to-
tiž mohou dostat na scestí, i oni
mohou uklouznout a padnout. Jak
se zachovat v takovém případě? Jak
zhodnotit danou situaci.
Kdo je určován, formován opravdu
Božím Duchem, ten se rozhodně
nepostaví kamsi nad bratra, nad
souvěrce. Bude totiž stát vedle
něho. Tak, aby mu mohl pomoci
nést jeho břímě. Ano, tíži daného
přestoupení. Sebejistý, suverénní
křesťan, rádoby světec bez poskvr-
ny a vrásky, může sotva komu
účinně pomoci. Proč? Ten jediný
pravý Pastýř, Pán Ježíš, nebyl hříš-
ník. Dobrovolně se však vřadil, za-
řadil mezi nás, mezi hříšníky. A to
proto, aby nám byl nablízku, aby
pomáhal, aby spolu nesl naše bří-
mě. U něho, v jeho škole, se učíme.

Co to znamená? Kdo je veden Du-
chem, ten ví o odpovědnosti, kte-
rou má za bližního, za bratra.
Ponese s ním proto i břímě jeho
selhání. Bude mít porozumění pro
tíži nakupených problémů a jejich
často neblahého vyústění.
Kristus se staví na naše místo. Nese
naše břímě, bere je sám na sebe.
Tato skutečnost křesťany hlubině
spojuje a vede ke vzájemné pomoci.
„Berte na sebe břemena jedni dru-
hých“. Služba nosičů břemen je
ovšem velmi těžká, nepopulární a
nedoceněná. Mnohem snadnější i
pohodlnější je zlomit nad druhým
hůl. Prostě a jednoduše ho odepsat.
Ve společenství víry potřebujeme
jeden druhého. Jistě – nejsme stejní.
Ani stejně slabí, ani stejně silní.
Odkázanost v různosti je ovšem
vzájemná. Nelze ji přehlížet.
Kdo si snad myslí, že je lepší než
druhý, kdo se s ním rád a úspěšně
poměřuje, ten nakonec oklamává
jedině sám sebe. Kdo se povyšuje,
ten zcela jistě neponese břemena
svých bližních. Žel, člověk už bývá
takový, že vidívá rád svého bratra
spíše v jeho slabosti a klopýtání.
Možná, že si to ani neuvědomuje.
Ovšem na potemnělém pozadí sám
více, lépe a výrazněji vynikne a do-
stane na špici.
I mezi tzv. pevně věřícími bývá
hodně zákonictví. To pak vede 
k poměřování a posléze i k duchov-
ní pýše. Ano, jsem lepší. To je jisté.
To a ono také přece nedělám. Vy-
hýbám se problematické společnos-
ti a dbám až dojemně o příkladně
zdravou výživu.

Kdo však žije z Boží milosti, ten se
právě nebude vůbec s nikým po-
rovnávat. Spíše bude tiše děkovat.
Před Pánem Bohem se bude totiž
jednou zodpovídat každý sám za
sebe. Vůbec nic nepomůže, jestli se
s někým kdy porovnával, a posléze
se kojil nadějí, že před tváří Boží
obstojí bez problémů.
Na Božím soudu totiž nikomu
nepomůže, bude-li se dovolávat
toho, že bližní hřešil a selhával více
než já. Vždyť „každý bude odpoví-
dat sám za sebe“. Ano, platí, co
jsme řekli: Ve společenství víry si
máme navzájem pomáhat. Neseme
spolu všichni různá břemena.
Ovšem, před svrchovaným Soud-
cem, před tou nejvyšší autoritou,
budeme stát každý sám.
Bůh nás vidí přes svého milého
Syna. To je jistě nadějné. Když před
ním stojím, je vedle mne či za mnou
Ježíš Kristus a říká: Jsi vzácný v
mých očích. Před Bohem bychom
ničím, opravdu ničím nebyli, kdyby
nebylo Krista a jeho díla spásy. A
toto dílo stále platí. A je určeno i
nám. Nic většího už není. 
Kdo toto přijímá, nebude se drát za
každou cenu do popředí, nebude
usilovat o vyšší a lepší postavení
než má bližní. Konkurenční boj,
úsilí získat u lidí potlesk a přízeň,
prostě odpadá. Z toho jsme už
vysvobozeni. 
Vždyť jsme dětmi Božími. A ty se
mohou radovat ze společné závis-
losti na Boží milosti. Z toho, že jsou,
že jsme, omilostněnými hříšníky.
Díky Kristu.

Jaroslav Nečas

duch mírnosti
Dokončení ze str. 1

(a židovských) církví a náboženských společností 
v České republice, postupovaly společně, koordinova-
ně a v duchu dobré ekumenické spolupráce. Generální
sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš k tomu
říká: „Hned od začátku pandemie jsme navázali krizo-
vou komunikaci směrem k vedením jednotlivých círk-
ví i mezi oběma zastřešujícími organizacemi navzájem,
informovali jsme se, koordinovali jednání se státem 
a zajišťovali, že církve a jejich farnosti, obce a sbory
budou mít aktuální informace o platných opatřeních,
vládních a ministerských nařízeních.“
Protože církevní bohoslužebné prostředí je specifické a
liší se například od kulturních, divadelních a podob-
ných akcí, připravila vedoucí grémia – stálá rada ČBK
a předsednictvo ERC – po konzultaci s lékařskými
odborníky návrh preventivních opatření, která berou 
v potaz specifika církevních obřadů (např. užívání svě-
cené vody, pozdravení pokoje, přijímání večeře Páně a
podobně). 
Tento návrh byl předložen státním orgánům, byl jimi
akceptován a stal se základem pro specifickou úpravu
podmínek pro bohoslužby ve vládních a ministerských
nařízeních.

Podpora těch, kdo pomáhají
ERC i ČBK mají uzavřenou dohodu o spolupráci 
v rámci Integrovaného záchranného systému. V rámci
této dohody byly aktualizovány seznamy duchovních,
kteří byli připraveni na vyzvání poskytovat spirituální
pomoc a asistenci ve všech krajích České republiky.
Skrze orgány ERC byly také přímo podporovány akti-
vity různých církevních i necírkevních poskytovatelů
pomoci – například sbírka spacáků a stanů pro nouzo-
vé ubytování osob bez domova, kterou konala Armáda
Spásy, nebo projekt Zavoláme zpátky Českého červe-
ného kříže, který kontaktoval seniory po telefonu a
poskytoval asistenci s rozptýlením obav a s informová-
ním o preventivních opatřeních. 
Součinnost zastřešujících církevních organizací (ČBK a
ERC) se tak neomezovala jenom na vlastní církve a cír-
kevní organizace, ale sahala i do necírkevního pro-
storu. 

Církve pomáhají
Do pomoci v době koronavirové se zapojili duchovní,
kněží a pastoři všech denominací. Někteří z nich byli
doslova v první linii, to se týká zejména nemocničních
kaplanů, kteří pracují na ekumenické bázi na základě
pověření své církve a vyslání ERC a ČBK. Někdy to pro
ně znamenalo zavřít se do izolace, kvůli karanténním
opatřením, aby mohli dál poskytovat duchovní podpo-
ru pacientům, o kterou byl v době krize velký zájem.
Ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem se
podařilo zajistit pravidelné týdenní přenosy bohoslu-
žeb, které dávaly lidem možnost načerpat duchovní
posilu i v době zavřených kostelů. Mnoho farností a
sborů se také – často doslova přes noc a na koleně –
pustilo do organizování přímých přenosů bohoslužeb,
které byly slouženy bez přítomnosti veřejnosti. Lidé
uzavření ve svých domovech tak nepřišli o tuto formu
společenství, na kterou byli zvyklí. Mnoho duchovních
také v této době cíleně udržovalo kontakty se svými
věřícími prostřednictvím telefonického spojení, biblic-
kých hodin vysílaných online nebo konaných na růz-
ných online platformách a podobně. Všechny tyto akti-
vity přispívaly ke snížení pocitu izolace, který mnoho
lidí v době přísných opatření trápil.

Dobrovolníci v akci
Ze stovek farností a sborů máme informace o církev-
ních dobrovolnících, kteří o vlastní iniciativě nebo 
v koordinaci místní církevní obce šili roušky, distribu-
ovali dezinfekci a ochranné pomůcky, nakupovali seni-
orům a angažovali se v této důležité mezilidské výpo-
moci. Na menších obcích se často farnosti a církevní
sbory spontánně stávaly koordinačními centry pomoci,
na které se obraceli i dobrovolníci a potřební mimo hra-
nice církve. Jedno ze svědectví z Církve Českosloven-
ské husitské například říká: „Písecký domácí hospic
Athelas vytvořil sběrné místo pro roušky – rouškobox
– kam lidé nosili po domácku ušité ústenky. Podařilo
se jim shromáždit více než 5000 ústenek, které byly
určeny hlavně pro sociální a zdravotní služby na
Písecku. Athelas je rozvážel po domovech pro seniory,
odebíraly si je sestřičky z Nemocnice Písek apod. 

Církve na straně potřebných
Pokračování ze str. 1

Dokončení na str. 3

Dokončení ze str. 1

k 399. výročí popravy...
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„Slova Ámose, který byl z tekoj-
ských drobopravců. Měl vidění 
o Izraeli za dnů judského krále
Uzijáše a za dnů izraelského krále
Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky
před zemětřesením!“

Ámos 1,1
Pokračování z minulého čísla

Činí nevěrně a dokonce dává prů-
chod modlářství. Bašan je v tehdej-
ší době místem známým s pěkným
a tučným dobytkem (4. kapitola).
Proto ho Hospodin používá k při-
rovnání s představiteli Božího lidu.
Vydáváte se modlářskou cestou.
Jste modlářstvím vykrmeni stejně,
jako ten bašanský skot! Jste bezo-
hlední jeden vůči druhému. Zaklá-
dáte si na tom svém, jen abyste byli
zajištěni, ale už vůbec nehledíte na
druhé. Zapomínáte na to, že vás
formální náboženství nemůže za-
chránit. Co je vám platné přinášení
obětí, když v tom jde především o
vaše záslužnictví a myslíte si, že si
tím vyšlapete cestu ke svému zajiš-
tění a ke svému spasení. Vaše víra a
vaše srdce je daleko od Hospodina.
Vaše víra neformuje a neztvárňuje
vaše životy. Proto je vám k ničemu.
K čemu vám má sloužit to všechno,
co činíte, ptá se Hospodin? Brzy při-
jde nepohoda a protivenství. To vás
obrátí zpátky k Bohu, protože jen
protivenství vám může být dobrou
školou a dobrým poučením! Máte
ale ještě šanci, jak se z toho můžete
dostat ven! Obraťte se k Hospodinu,
ke svému Bohu (4,12) a čiňte pokání.
A hlavně to dokažte svou posluš-
ností ve svém konkrétním jednání,
chování a činění! Já Hospodin jsem
Bůh a Pán nebe i země! A ukazuji
vám správnou cestu životem! 
Ámos na základě tohoto Božího
slova vyzdvihuje pro všechny své
soukmenovce naději! Ano, Bůh
vždycky zachová ostatky svého
lidu. Bůh nikdy nezahladí svůj lid
beze zbytku. Zůstanou zachováni
pokračovatelé a nositelé Boží cesty.

A my se jen můžeme ptát, kdo jsou
ty ostatky? Z Písma vyrozumívá-
me, že jsou to ti, kdo hledají v poká-
ní, v tichosti, v upřímnosti a celým
srdcem Hospodina, Boha Otce i
Syna i Ducha svatého. Dotazujte se
mne a budete žít!
Hledání Hospodina znamenalo ve
starozákonním pojetí účast na
bohoslužbách ve svatyni v Bét-elu.
Bylo to de facto ustálené rčení, které
souviselo s putováním izraelského
lidu k bohoslužbě. Ale prorok
Ámos si dovoluje toto pojetí zkriti-
zovat, když říká (5,5), že pouhá
účast v Bét-elu nestačí! Dokonce
tvrdí, že bét-elská svatyně už ani
není místem hledání Hospodina!
Hledejte dobro a ne zlo, a budete
žít! Amos tím chce povědět, že není
dobré to, co se za dobré vydává
nebo co za dobré uznávají izraelští
vůdcové. Dobré je to, co chce Hos-
podin! On je Bohem a Králem živo-
ta. On je Pánem nade vším. A cože
je vlastně v Božích očích dobré?
„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré,
a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys
zachovával právo, miloval milosrden-
ství a pokorně chodil se svým Bohem!“
(Proroctví Micheáše proroka 6,8).
Ámos v následující 6. kapitole volá
po tom, aby se Boží lid vzpamato-
val! Běda bezstarostným na Sionu,
běda těm, kteří doufají v Samař-
skou horu. Bezstarostnost obklope-
ná pohodlím a blahobytem těch,
kteří jsou v čele Božího lidu, je
zcestná. Stejně je zcestná i falešná
naděje, které tito vůdcové vzbuzují
u druhých. Naděje Božího lidu je
těmito vůdci totiž vkládána do sva-
tyně v Bét-el, tedy do bohoslužby 
v Bét-el, místo toho, aby byla vklá-
dána pouze a výlučně do Hospo-
dina! „Doufají bláhoví v samařskou
horu“, říká Ámos (6,1) a domnívají
se, že když formálně tyto bohosluž-
by vykonávají, že je všechno v po-
řádku, a že se jim už nic zlého nemů-
že stát. Jenže k téhle bláhovosti jsou

vedeni svými duchovními předsta-
viteli. Dočasné úspěchy však ještě
nezaručují, že je všechno v pořádku.
S bezstarostností je často spojována
falešná naděje, a s ní i pýcha. Jenže
Hospodin k tomu říká: „Hnusí se mi
Jákobova pýcha!“(6,8)
Bůh tě miluje. Proto tě znovu volá,
abys šel tím směrem, kterým tě chce
vést on sám. Ne tvoje bezstarost-
nost a pýcha, ani tvoje přesvědčení,
které se opírá často o zabydlenost,
duchovní stereotyp a pohodlí.
Možná, že se ti někdy zdá, že jdeš
tou nejlepší možnou cestou. Mnohé
věci se ti i daří. Ale přesto můžeš jít
proti Božímu směru a proti Boží
vůli! Ptáš se skutečně Pána Boha ve
svých modlitbách na jeho cestu?
Dopřáváš skutečně sluchu Božímu
jemnému hlasu? Bereš opravdu
vážně Boží výzvy, Boží slovo i Boží
anděly, které ti staví Bůh do cesty?
Bereš vážně Boží varování a napo-
menutí? Vnímáš citlivě Boží hlas?
Dej pozor! V bezstarostnosti a v du-
chovní zabydlenosti to ale nejde!
Nejsi podrážděný, když to není
podle tvých představ? Bůh to často
zařizuje jinak, ale vždycky pro tvoje
dobro! Pamatuj, že hlas Boží cesty je
tichý a jemný. Nenařizuje! Proto
můžeš okusit i svou svéhlavost. Ale
potom tě Boží hlas volá, aby ses
rychle vrátil zpátky! To proto, aby se
tvoje cesty nezkřížily s těmi Božími.
Písmo připomíná, že neposlušnost a
nevěra nikdy nemůže být ukryta.
Když nevydáváš svědectví o Bohu
svou poslušností, když jsi v nedob-
rém či dokonce zlém vztahu se
svými blízkými i bližními, když
nejsi pravdivý k sobě i k druhým,
když nejsi laskavý, ale převládá v
tobě sobectví a mnohá povázanost v
podobě zloby, přehnané ctižádosti-
vosti, s přehnaným důrazem na
majetek, pak nejdeš vůbec Boží vůli
naproti. 

pokračování příště
Pavel Rybín

prorocké vzhlížení k hospodinu 5
Nedokáži vyjádřit své pocity, když jsem si prohlédl ilustrace
Pracovního listu č. 1 vydaného Ekumenickou komisí pro české církevní
dějiny 17. století. Do naší sborové kanceláře byl doručen v polovině
června 2020. Z obsahu tohoto materiálu se nemohu dodnes vzpamato-
vat. Proč? 
V úvodu pracovního listu se píše, že se jedná o první díl pracovních
textů k historickým událostem a okolnostem 17. století. Generální
sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl mimo jiné
udává: „…Přál bych si, aby práce společné komise Ekumenické rady
církví a České biskupské konference přinesla ovoce. Abychom stáli v
pravdě, a přitom se nebrali tak vážně…“ Této formulaci nějak nerozu-
mím (stát v pravdě a nebrat se vážně?). 
Ale to samo by mne nepřimělo k napsání těchto řádků. Co mne silně
zasáhlo, jsou připojené ilustrace, které jsou v úvodu pracovního textu
uvedeny slovy: „…Chtěli jsme tuto problematiku tak trochu odlehčit,
proto jsme požádali o spolupráci „jaze“, tajemného autora „Oprásků
sčeskí historje“, mezi českou veřejností dobře známé…“.
Ta problematika, o které je řeč, se v hlavních bodech týká: Luther a
Kalvín, Rudolfův majestát, České stavovské povstání. Tajemný „jaze“
ilustruje tyto události kresbou patrně Luthera a Kalvína u společného
stolu s nějakou pečení na talíři se slovy: „…Ze svátostí jsem nechal křest
a večeři. A jestli sníme i večeři, tak už nevím…“ A aby se malé děti,
pubescenti a možná i někteří dospělí mohli uválet smíchy, jsou texty ve
všech obrázcích zapsány jakoby nějakou zkomolenou staročeštinou.
Zejména další dvě z celkových čtyř kreseb taky velmi odlehčují vážnost
problematiky. Vedle kata Mydláře a jeho meče se vždy válí hlavička
(jedenkrát i v kaluži krve), roztomile vyvedená jako jakýsi smajlík.
Musím dodat, že jsem se velmi zapotil, než jsem našel odvahu před-
chozími slovy popsat důvod následujících nesourodých řádků.
Zlý úmysl nepřipouštím (pouze dvě svátosti nestojí za řeč, divadlo s hla-
vami nějakých … nejsem schopen dopsat…). Zvláště když Generální
sekretář ČBK ujišťuje, že „…Touto soutěskou dějin nás provede kat
Mydlář, který svou práci ve své době odváděl opravdu „padni (hlava),
komu padni“ – zcela nestranně a ekumenicky…“.
Kladu si otázku, kam až může člověk zajít, když chce někomu něco ales-
poň přiblížit, když ne zrovna vyjasnit či naučit. Namísto důsledného
výkladu, jehož pochopení může znamenat pro vyučovaného někdy i
značnou námahu, se stále častěji uchylujeme ke zjednodušením, aby
vyučovaný alespoň něco pochytil. Podbízíme se zjednodušeními, která
nakonec vyučovanou záležitost v lepším případě jen zamlží. V tom hor-
ším způsobí zcela chybné závěry v hlavách vyučovaných, pokud vůbec
jaké. Chybí nám odvaha k obhajobě našich postojů, schází nám roz-
hodnost k prosazování našich priorit. Obecně se ztrácí základní úcta, a
to nejen k aktérům událostí popisovaných ve zmíněném textu.
Večeře dvou reformátorů. Kde zůstala úcta ke svátostem? Pouze dvě
svátosti k smíchu?
Hlavičky kutálející se u nohou kata Mydláře. Kde zůstala úcta k mrtvé-
mu, popravenému člověku? Budeme se takto odlehčené interpretaci
národních dějin smát? 
Nechci ani domýšlet: co tak požádat tajemného autora „jaze“, aby nám
ve své vtipné zkratce znázornil třeba holocaust? (Aby tuto zrůdnost
pochopili všichni bez nutnosti zapojení mozkových závitů?)
Pracovní listy jsou podle autorů určeny pro široké publikum, církevní i
necírkevní, školy a farnosti. Pracovní listy mají stejné znění i grafickou
podobu jak v Katolickém týdeníku, tak tam, kde budou distribuovány
do církví sdružených v Ekumenické radě.
Pod tímto materiálem je podepsaná Ekumenická komise pro české cír-
kevní dějiny 17. století, která byla ustavena Ekumenickou radou církví
a Českou biskupskou konferencí.
Bude se nyní v nedělní škole, v konfirmačním cvičení atd. vyučovat dle
těchto textů?
Nevěřím svým očím.

Václav Matoulek

bude do roku 2030 léto nA severním pólu bez ledu? 
- Aneb seznAm špAtnýCh zpráv (et-kj 5/2020)

Neznám autora článku, ale musím mu přiznat, že se mu podařilo téměř
nemožné. Tento článek jsem přečetl pozorně několikrát!!!
Nejsem vědec, jen několik desetiletí tady žiji a pozoruji blízké okolí. S někte-
rými fakty mohu souhlasit, s některými polemizovat, s něčím nesouhlasit. 
V celém článku však postrádám osobní příklad autora, jak žije on a dopo-
ručuje čtenářům k následování. Třeba jaké využívá doma energie, jak je zís-
kává, jakou používá dopravu. Mrzí mě, že se dovolává, co má dělat lidstvo,
občanská společnost, politici – ale nic konkrétního.
Co mě však zaráží, že autor publikující článek v Evangelickém týdeníku
vůbec ve svém článku nepočítá se Stvořitelem a Vládcem vesmíru.
Zdraví Vás Váš čtenář 

Jan Kantor

z dopisů čtenářů

V součinnosti s místními hasiči se podařilo distribuovat
roušky také do vzdálenějších míst do sociálních a zdra-
votních zařízení, ale také k veřejnosti.“
Další ze svědectví z Církve adventistů sedmého dne a
z její pomocné organizace ADRA ukazuje šíři aktivit,
kterých se církevní dobrovolníci – např. i z mládežnic-
ké organizace Pathfinder – účastnili: „I zdánlivě malá
pomoc může mít velký efekt na lidi, kteří jsou zavření
doma, mají obavy a třeba z toho důvodu vůbec nechtě-
jí vycházet. Dobrovolníci zajišťovali nákupy, vyzvedá-
vali léky, venčili psy, rozváželi jídlo, ale třeba také cho-
dili seniorům zpívat pod okna nebo jim posílali malo-
vané obrázky od dětí. Jenom výčet všech těch aktivit je
ohromující,“ sumarizuje mnoho došlých zpráv o čin-
nosti generální sekretář ERC Petr Jan Vinš.

Charitativní organizace
Kromě spontánních aktivit v církvích, farnostech a sbo-
rech se do pomoci ohroženým zapojily i církevní chari-
tativní organizace, které mohly využít své profesionál-
ní týmy, zkušenosti i vytvořené kontakty a kanály
komunikace ze svých mnohočetných aktivit. Generální
sekretář ERC Petr Jan Vinš k tomu uvádí: „Církevní
diakonické a charitativní organizace systematicky
pomáhají potřebným, mají vytvořené jedinečné sítě
profesionálů i dobrovolníků – a toto všechno se v ak-
tuální koronavirové krizi mohlo dát k dispozici. Toto
know-how církevních organizací bezpochyby přispělo 
k zvládání krize i daleko mimo hranice církví samot-
ných“ a dodává: „Církevní pomoc, která se odehrává  v
té nejzákladnější rovině sociálních vztahů, se možná
může na první dojem jevit neviditelná, ale pokud by zde
nebyla, tak její absence by byla viditelná velice.“

Bližší informace od jednotlivých církevních organizací
s příklady činnosti lze získat na kontaktních adresách.
1. COVID aktivity DC ADRA – svědectví z několika
středisek organizace ADRA zřizované Církví adventis-
tů sedmého dne
2. Diakonie Valmez – Příběh z Diakonie ČCE ve Valaš-
ském Meziřící
3. Krabice – informace o sbírce pro rodiny, na které
dopadá krize zvlášť silně (ČCE)
4. Dopisy – informace o aktivitě dopisů pro radost,
posílaných seniorům (Diakonie ČCE)
5. Činnost středisek Husitské diakonie (CČSH)
6. Diakonie AC – popis činnosti diakonie Apoštolské
církve
7. Vrabčákovo štěbetání – příklad týdeníku šířeného
osamělým klientům Slezskou diakonií (SCEAV)
8. Slezská diakonie v čase koronaviru – zpráva o čin-
nosti Slezské diakonie (SCEAV)

Kontakt:
Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC

erc@ekumenickarada.cz (+420) 734 641 687

Kontakty na jednotlivé charitativní organizace:
ADRA – Radomír Špinka, radek.spinka@adra.cz,
(+420) 737 077 482
DIAKONIE ČCE – Martin Balcar, balcar@e-cirkev.cz,
(+420) 739 244 747
HUSITSKÁ DIAKONIE – Kateřina Klasnová, 
katerina.klasnova@ccsh.cz, (+420) 724 815 124
SLEZSKÁ DIAKONIE - Romana Bélová, 
r.belova@slezskadiakonie.cz, (+420) 731 137 998
DIAKONIE AC - Petr Rattay, petrrattay@gmail.com,
(+420) 736 472 154

Církve na straně potřebných

nevěřím svým očím

upozornění
starý účet vedený u české spořitelny je už delší dobu zrušen.
prosíme, používejte už jen účet u Fio uvedený v tiráži.

děkujeme za pochopení.

Dokončení ze str. 2



2. NADĚJE
V Kostnických jiskrách z 22. ledna
2020 se Eva Budzáková zamýšlí nad
nadějí, kterou přinesl rok 1968 a nad
zklamáním, které vyvrcholilo v led-
nu 1969 sebeobětí Jana Palacha. Člá-
nek končí slovy: Prosím, dej, Bože,
NADĚJI!
Události, které přišly za 20 let na to,
byly splněním i příslibem mnoha
nadějí na svobodný a bezpečný ži-
vot v našem státě. A přece bychom
se měli spolu s autorkou modlit, aby
tyto naděje nebyly opět utopeny 
v lidské chamtivosti, nerozumné
politice, ne-li dokonce ve válečné ka-
tastrofě: Pane Bože, dej nám, prosí-
me, NADĚJI!
Naděje je jakousi sestrou, spíše dvoj-
četem víry. Zaznělo to v kralickém
překladu definice víry: „Víra jest
nadějných věcí podstata a důvod nevidi-
telných.“ (Žd 11,1 Kral.).
Co je naděje, pěkně vystihuje Adolf
Novotný ve svém Biblickém slovní-
ku: „Naděje je pevné očekávání budou-
cích věcí a živá touha po jejich uskuteč-
nění. Odedávna byla znázorňována
obrazem kotvy, udržujícím lodičku živo-
ta na rozbouřeném moři. Ve Starém
zákoně znamená často víru nebo důvěru
v Boží vedení a ochranu. Ne nadarmo
byla označena za ČEKAJÍCÍ VÍRU.“
Lidé – a přiznejme si, že i my máme
různé naděje, některé reálné, jiné jen
tzv. „vzdušné zámky“. Křesťan se
modlí za uskutečnění vlastních na-
dějí, nadějí svých milých, svého
sboru, často za naději na uzdravení,
za úspěch dětí, jejich studia, jejich
volbu partnera… 
KTERÁ JE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
NADĚJE? To není sobecké, sobě-
středné, když vyznám: Moje nejdů-
ležitější naděje je, že také mne Pán
Bůh přijme do své věčnosti. Zápa-
síme s pokušeními, někdy prohrává-
me, tíží nás svědomí, pochybujeme
o vlastním spasení. V pomůcce ke
čtení Bible zvané „Dobrá setba“, to
jeden autor vyjádřil naplno: „Možná

si myslíš: Má minulost mě tíží…zašel
jsem příliš daleko, Bůh mne může už jen
zatratit…“
Dodávám: To není jen nějaká depre-
se víry, někdy opravdu vážně selhá-
váme. Pisatel pomůcky našel odpo-
věď dokonce již ve Starém zákoně
(Iz 43,25). Bůh tam říká: „Já, já sám
vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na
tvé hříchy nevzpomenu“. Autor po-
můcky pokračuje: „Bůh odpouští
tomu, kdo uzná své viny, kdo mu
vyzná své hříchy. On nám dá NO-
VOU NADĚJI, nový smysl života; a
více než to, dá nám nový život.“
Další životní křesťanovou nadějí je,
že jeho děti, jeho blízcí, ti, kterým
svědčil o Kristu, to přijmou a uvěří,
nebo se vrátí. Některé Boží odpově-
di na sebe nechají dlouho čekat, ale
nakonec jsou nám z Boží milosti
dány. Moje manželka Věra se modli-
la za to, aby její maminka uvěřila 
v Krista jako ve svého Spasitele 40
let. Pán Bůh jí to nakonec dal. Ve
staršovstvu sboru, v němž jsme teh-
dy sloužili, Věřina maminka vyzna-
la: „Já jsem celý život před Bohem
utíkala, ale už nechci.“ Nevzdávej-
me tyto velice důležité naděje a
modlitby za jejich splnění! Někdy
nejsou splněny, ač jsme se za ně
intenzivně modlili. Potom se ptává-
me PROČ? 
Bůh nesplnil naději moji a naší rodi-
ny, kterou jsme mu předkládali před
devíti lety, aby dopřál mojí a naší
milované Věře uzdravení a další po-
kojná léta. Nebylo to pro mne ani
pro děti snadné přijmout, ale nako-
nec jsme uvěřili, že Bůh věděl, jak by
to bylo s Věřiným životem nadále a
že ji zřejmě ušetřil trápení. Prostě už
ji chtěl mít u sebe v nebi.
Naše naděje na důležité věci, hlavně
na spásnou víru blízkých lidí, ne-
smějí být pro nás jenom jakýmsi po-
kusem. Modleme se, věřme a mějme
naději! Je tady ovšem Boží vůle, kte-
rou někdy hned nepochopíme. Já
však věřím, že na Boží mapě našich

životních cest není vše jednoznačně
nalajnováno. Bůh není Osud, Fatum.
Věřím, že jsou tam rozcestí, kde Bůh
čeká na naši naději a modlitby. A je
ochoten, abych to trochu neuctivě
přirovnal, PŘEHODIT VÝHYBKU.
Není to ovšem vždycky. Pán Bůh ro-
zumí našim životům lépe než my
sami. Má s námi své plány, které za-
tím nechápeme. „Veleben buď Bůh a
Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť
nám ze svého velikého milosrdenství dal
vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit
k ŽIVÉ NADĚJI.“ (1 Pt 1,3). – Tady
Petr píše o té rozhodující, existenci-
ální naději, že jsme nastoupili cestu
víry v Ježíše, který slíbil Lazarově
sestře Martě, a tedy i nám všem, kte-
ří jsme v něho uvěřili: „Já jsem vzkří-
šení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve
mne, neumře na věky.“ (Jan 11,25-26).
K tomu píše autor epištoly Židům:
„Držme se neotřesitelné naděje, kterou
vyznáváme, protože ten, kdo nám dal
zaslíbení, je věrný“. (Žd 10,23).
VÍRA tedy čerpá z minulosti, ale
hlavně působí v přítomnosti. NA-
DĚJE jako by vzala sestru víru za
ruku a vedla ji do budoucnosti.
Máme a smíme mít oba tyto Boží
dary, obě „kola“ pro naše cestování
životem. Obojí pramení z důvěry v
Boha zjeveného v Kristu, který se za
tebe i za mě obětoval.
Apoštol Pavel věděl, jaké těžkosti
čekají křesťany v Římě, středisku
pohanské totality. Tehdejší věrné i
nás povzbuzuje ve své epištole: 
„V ní (ve víře) stojíme a chlubíme se
nadějí, že dosáhneme slávy Boží….A
naděje neklame, neboť Boží láska je vyli-
ta do našich srdcí skrze Ducha svaté-
ho…“ (Ř 5,2 a 5) 
„Z naděje se radujte, v soužení buďte tr-
pěliví, v modlitbách vytrvalí.“ (Ř 12,12).
„Bůh naděje nechť nás naplní veškerou
radostí a pokojem ve víře, aby se rozhoj-
nila vaše naděje mocí Ducha svatého.“
(Ř 15,13).
Aurelius AUGUSTIN napsal: „Bylo
nám uloženo abychom VĚŘILI A
DOUFALI, ne abychom MĚLI.“
Církevní otec AMBROŽ ve 4. století
napsal: „Nevěř tedy jen svým tělesným
očím. Víc je vidět, co je očima neviditel-
né, protože to, co je vidět, je dočasné, ale
to, co není vidět, je věčné. Víc je vidět to,
co nelze postřehnout očima, co však lze
vnímat duchem a srdcem.“
Apoštol Pavel vystihuje víru a nadě-
ji: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v po-
dobenství, potom však uzříme tváří 
v tvář. Nyní poznávám částečně, ale
potom poznám plně, jako Bůh zná mě.“
(1 K 13,12).

Pavel Javornický

„čtyři kola křesťanova automobilu“
Nestává se často, aby se v anketě, pátrající po nejvýraznějších knihách roku,
objevila také odborná historická kniha o více než 850 stranách. Loni se to
stalo. Kniha má titul Jan Žižka a jejím autorem je odborný historik Petr Čor-
nej. Podtitul: Život a doba husitského válečníka. Autor celá desetiletí pátral
po všech záznamech o tomto proslulém husitském vojevůdci a kniha je
výsledkem jeho pátrání. Autor v závěru vysvětluje, že si od dětství hrával 
s jinými dětmi na svazích pražského kopce Vítkov, o Žižkovi přitom nemo-
hl neslyšet. Už tehdy si umínil, že musí propátrat životní příběh tohoto
pozoruhodného muže. Sám byl pokřtěn v čs. církvi husitské a tak se i tázal,
jaký byl duchovní profil tohoto vojevůdce. Čornej pak vystudoval historii a
stal se nejen kvalifikovaným historikem, ale nabyl i jazykového, literárního
a dalšího rozhledu. A po desetiletí, když se ovšem musel věnovat mnoha
jiným tématům, si zaznamenával všechny historické zmínky o tomto slav-
ném vojevůdci. Také bezpochyby navštívil všechna místa Žižkových vel-
kých i malých bitev. Teprve na prahu svého důchodu všechny tyto zmínky
zpracoval a výsledkem je tato neobyčejná kniha, jejíž vlastní text obsahuje
582 stran, ale spolu s kritickým aparátem a bohatou obrazovou dokumen-
tací ten tlustospis zabral přes 850 stran!
Hlavní těžisko knihy zahrnuje období od počátku husitské revoluce 30. čer-
vence 1419 na pražské Novoměstské radnici – až po nenásilnou Žižkovu
smrt 11. října 1424 u Přibyslavi. Tedy něco málo přes pět let. Avšak jakých
let! Let nabitých zápasy, jednáními, dramaty, i bitvami. Autor to neměl
snadné, protože historické záznamy dávných dob jsou často jen náhodné,
kusé i nepřesvědčivé. Někdy Žižka autorovi na několik týdnů nebo i měsí-
ců „zmizel“. Jindy musel dotvářet jeho příběhy hypotézami. Často vysvět-
luje vojevůdcovo jednání, nebo alespoň záznam o něm, vědomým napodo-
bením válečné bitvy z biblických knih Jozue, Samuelových nebo Makabej-
ských knih, mnohokrát koriguje počet dotud udávaných bojovníků, proto-
že v něm tuší pravděpodobně symbolický význam v pozadí.
Žižkova genialita byla zřejmě v jeho obrovském strategickém nadání: věděl
jak nejlépe rozmístit vojsko v příslušném terénu a kdy a kde zasáhnout. A
to ještě od mládí viděl jen na jedno oko – a podle všeho i o ně přišel při dobý-
vání hradu Rábí v roce 1421. Byl snad od té doby úplně slepý?
A jaká že byla vojevůdcova víra, že mu nebránila nemilosrdně pobíjet stov-
ky nepřátel? Zřejmě byl přesvědčen, že je Boží vůle, že v této české zemi
bude brzy uskutečněno zaslíbené Kristovo království, aby se pak odtud dále
šířilo. To je přece obrovská odpovědnost! A k tomu si byl jist, že osobní
spása každého jedince přímo závisí na tom, jak odhodlaně kdo uskutečňuje
„zákon Kristův“ zde. Navíc – ve svátostných živlech je Kristus reálně příto-
men. Proto nechť je tato svátost vysoko vztyčena a nesena v čele vojska! A
ovšem její přijímání je možné a platné jen „pod obojí způsobou“. Tuto svou
víru Žižka jedinkrát v boji zneužil – to autor nerozebírá, ale píše: „hrůzný
výjev, z něhož ještě po šesti stoletích tuhne krev v žilách“. A už se k tomu
nevrací.
Kniha si zasluhuje čtenářský obdiv. Čornej ví, že o tomto období českých
dějin bylo už mnoho napsáno a nepochybuje, že i další generace v tom
budou pokračovat a jej třeba i překonají. Nuže ať si i další čtenáři toto dílo
vychutnají – je to skvěle napsané, napínavá četba, byť jednotlivosti jsou vět-
šinou i pro historika stěží zapamatovatelné.
Zkusím další potenciální čtenáře povzbudit čtyřmi svými poznámkami.
První: V celé Evropě 15. století hrála vlivnou roli města. Byly to městské
rady, které ovlivňovaly, ba určovaly nejen život v nich samých. (Tuto sku-
tečnost také demonstroval nedávný seriál TV o Medicejských ve Florencii.)
Města spolu navzájem uzavírala smlouvy a vytvářela svazky nebo proti
sobě zápasila. Takže i v Čechách této doby se bezpečně rozlišovala města
husitská a města katolická, obojí se různě vyvíjela i měnila a není divu, že i
proti sobě válčila. (Celá kniha se týká Českého království. Moravské mark-
rabství zůstalo na okraji.)
Druhá poznámka: Praha tehdy nebyla jednotným celkem, nýbrž Čornej ji
nazývá souměstím: Staré Město, Nové Město a Malá Strana. Každé z těchto
tří měst mělo vlastní radu a ty spolu nejednou ošklivě soupeřily. Hradčany
a Vyšehrad byly zcela mimo, měly vlastní správu. (Král Václav IV. tehdy
bydlel u Prašné brány nebo častěji na hrádku v Kunraticích, kde je dnes
pouhá zřícenina v lese.) Císař Zikmund Lucemburský pak o český králov-
ský trůn velmi usiloval – navzdory husitům. Po celou dobu událostí této
knihy byly Čechy bez krále. A ještě zajímavost k Praze: Přitáhlo-li do
Prahy vojsko, (což se v průběhu událostí knihy stalo jen jednou), muse-
lo se rozhodnout, zda obsadí pravý nebo levý břeh Vltavy. Most sice už
v Praze byl, ale jediný, tehdy zvaný „kamenný“. Přeprava tisíce mužů
ve zbrani přes řeku by zřejmě trvala hodiny. A špitálské pole byl dneš-
ní Karlín.
Poslední poznámka. Naši předchůdci před šesti staletími byli bezpo-
chyby mnohem otužilejší, tvrdší i statečnější než my. Naše generace
jsou – ve srovnání s nimi – vybaveny přepychovým pohodlím, máme
zdravotnické zabezpečení, o jakém se jim ani nemohlo snít. Což má také
ten důsledek, že tehdejší život byl mnohem krutější, než si dnes umíme
představit. Krutost měl možná člověk pozdního středověku v krvi. Na-
příklad žasneme, jak se tehdejší odsouzení lidé mohli popravovat upá-
lením. Jak zlovolné, surové! V husitských válkách to byla téměř běžná
věc, bez soudu. Stačila pouhá neshoda či neposlušnost, obětí toho dru-
hu byly desítky! A někdy ještě doprovozeny mimořádnou zlovůlí.
Autorovi této knihy věc nestála za víc než půl věty.
Ač události dějin na sebe navazují a ještě i po staletích lze dávné vlivy
vysledovat, naše doba je v mnohém odlišná. Především: máme to nes-
rovnatelně snazší. Co je však proti tomu na naší době ošidné - naše sebe-
vědomí! Nevyslovená, nedomyšlená představa, že jsme dosáhli vrcho-
lu. Pravda je konstatování očividných fakt, nic dalšího. Naši předchůd-
ci tušili v našem životě hlubší smysl a snažili se ve svých svěřených
dnech uplatňovat odpovědné poslání.

Blahoslav Hájek
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Stejně jako byly spontánně přijaty české bohoslužby, pro
něž liturgii velice rychle připravil Karel Farský a zhudebnil
Josef Pícha, sloužené na mnoha místech v Čechách, na Mo-
ravě i ve Slezsku o Vánocích v roce 1919, se stejným nadše-
ním bylo přijato vyhlášení nové církve. 
Římská církev se s činem schizmatiků nehodlala v žádném
případě smířit. Dekretem posvátného officia papežské kon-
gregace z 15. ledna 1920 dala nové společenství do klatby.
O dva dny později, 17. ledna, biskupská konference svola-
ná Benediktem XV. vydala pastýřský list zastavující činnost
československé Jednoty, s tím, že má být přeměněna na
svaz diecézních jednot. Podle římských biskupů organizace
svým důrazem na reformní program zavinila odpad něko-
lika kněží a nese proto svůj nemalý díl viny na církevním
rozkolu. 
Z významných autorit zareagovali na vznik Církve česko-
slovenské nejrychleji historikové Josef Šusta a Josef Pekař.
Nad činem schizmatiků vyjádřili oba znepokojení. Šusta
reagoval hned 11. ledna článkem Nová církev. Vyslovil se,
že požadavky, na kterých církev vznikla, jsou z historické-
ho hlediska „nedostatečné“. „Tvoření nových církví mívalo
zpravidla základy poněkud hlubší“, napsal Šusta, tj. dog-
matické nikoli „jen“ liturgické či kanonické. Vznesl také
obavu, aby náboženská destabilizace neohrozila mladou
republiku: „Smí dnes někdo žádati na národě našem zase
oběti podobné a ohroziti jeho nadějný náběh.“ 
O dva dny později, 13. ledna 1920, vystoupil daleko ostřeji
v Národních listech svým článkem O nové církvi českoslo-
venské Josef Pekař: „Již nelze vyvrátit jinak, než že celá
myšlenka (založení nové církve) přichází z vnějška, nikoli 
z nitra, z povrchně pochopené příležitosti, nikoli z hluboce
cítěné a zažité potřeby vnitřní“. Důvody vzniku nové círk-
ve považuje za „mělké“. Útočně laděný článek Josef Pekař
končí slovy: „Bude lépe, když církev československou ne-
zachvátí širší vrstvy nebo dokonce ztroskotá hned v po-
čátcích“. 
Zpochybnění se však ozývala i zevnitř tábora rozkolníků.
Např. Matěj Pavlík, pozdější biskup Gorazd, se vyjádřil ná-
sledovně: „Jedinečné povrchní prohlášení nové církve, jaké
se kdy v dějinách stalo. Ta povrchnost mne strašně dojala“.
Právě povrchnost ustavujícího provolání se stala silnou ar-
gumentační zbraní všech odpůrců nové církve, kterých
bylo skutečně požehnaně.
Autoři píšící uvnitř Československé církve dementují
nařčení přílišné „mělkosti“ církevních základů argumen-
tem, že odpůrci přehlížejí mnoho dobových souvislostí a
především kořenů, z nichž „čerstvé“ církevní společenství
čerpá.
Intelektuální ani vyšší společenské kruhy novou církev
nepodpořily, přesto však už v prvních měsících své exi-
stence měla Československá církev kolem 200 tisíc členů.
Při sčítání lidu v roce 1921 se k ní přihlásilo 6,6 % obyvatel
Čech a 2,3 % obyvatel Moravy tedy přes 523 tisíc věřících.
Tento počet přívrženců z ní rázem udělal druhou největší
náboženskou denominaci.
Státního schválení se však nové církvi dostalo až 15. září
roku 1920. Důvody, proč vláda se schválením otálela, byly
čistě pragmatické. Čekala, až bude rozhodnut spor s Pol-
skem o Těšínsko a domnívala se, že by nebylo moudré ris-
kovat otevřený konflikt s Vatikánem, který by se postavil
na stranu Polska.

boj o orientACi Církve
V souvislosti s počátky církve i jejím dalším vývojem jsou
kromě prvního patriarchy Karla Farského připomínáni
mnozí bratři (B. Zahradník-Brodský, G. A. Procházka, F. Sti-
bor, J. Stejskal a další). Dost se však zapomíná na Aloise
Spisara, věrného spolupracovníka a blízkého přítele (mj.
autora tzv. malého kréda), který ve svých pamětech uvádí:
“Církev československá v prvních 4 nebo 5 letech svého
trvání prožila velmi nebezpečné období, tak zvanou pravo-
slavnou orientaci, vyvrcholivší v pravoslavné krizi. Není a
nemůže býti mým cílem a úkolem zabývat se tu rozborem
tohoto období. Mohu tu jen mluvit o svém vztahu k němu
a o své práci pro církev v něm. Nemohu však potlačit po-
známku na adresu těch, kteří, ač z jakéhokoliv důvodu,
mluví a píší, že církev československá byla zpočátku církví
pravoslavnou, ať již tomu pojmu rozumějí jakkolvěk. Znám
naši církev ode dne jejího prohlášení a pracoval jsem v ní a
pro ni hned od jejich počátků, vím také snad dosti dobře, co
je pravoslaví, a proto mohu prohlásit, že o tak zvanou pra-
voslavnou orientaci počalo se sice záhy jednat v nové círk-
vi, ale že církev československá nebyla míněna jako církev
pravoslavná, t. j. zařazená do skupiny církví pravoslav-
ných. Dá se přece z Českého zápasu i z brožur naprosto
jasně zjistit a prokázat, že pravoslavná orientace počala být
zmiňována teprve později, třebas již hned r. 1920. Byla to
myšlenka nová, kterou jsem byl, zrovna jako jiní, dokonce 
i ti, kdož se jí dali potom ovládnout, velmi překvapen. A při
tom „pravoslavná orientace“ neznamenala hned zařadění
církve do svazu pravoslavných církví, nýbrž jen určitý stu-
peň konzervativnosti v ideologii nové církve. 
Pokud vím, počaly se jevit náznaky snah o pravoslavnou
orientaci v článcích Českého zápasu již v květnu r. 1920. Jsa

mimo Prahu, nevěnoval jsem jim dosti pozornosti a nevěda,
co se v Praze děje a myslí, jsem všemu ani nerozuměl. Bral
jsem je jako projev snahy všeslovanské spolupráce a orien-
tace na poli církevním, kteréž to myšlenky jsem se nevzdá-
val a nevzdal posud. Nechci býti prorokem, neboť se to ne-
vyplácí, ale myslím, že naše církev bude jednou hrát důle-
žitou úlohu jak na Západě, tak na Východě. Někdo to snad
nazve naivností, ale budiž. Je to aspoň mým přáním. Také
nikdy této své myšlenky jsem nezapřel a nezapru. Tak jsem
rozuměl snaze „pravoslavné orientaci“.
Ponejprv jsem si však uvědomil, že tato všeslovanská myš-
lenka na spolupráci naší církve s Východem by mohla býti
chápána jinak, totiž ve smyslu zařazení naší církve do
svazu církví pravoslavných, když jsem zvěděl (v srpnu r.
1920) od br. M. Pavlíka, že podle zpráv z Prahy má býti
podáno naší církví Memorandum srbské pravoslavné círk-
vi o připojení naší církve k pravoslaví. Byl jsem velmi pře-
kvapen a naprosto jsem souhlasil s br. M. Pavlíkem, který
tehdy velmi rozhořčeně plán odmítl. Podobně i já. Souhlasil
jsem, aby br. M. Pavlík k 6. září zajel do Prahy a aby se tam
snažil zamezit ono Memorandum. Br. M. Pavlík do Prahy
jel, ale již nemohl dosíci, aby Memorandum nebylo podáno,
protože bylo tak již usneseno 3. září r. 1920 v Ústředním
výboru; dosáhl však (s br. R. Stejskalem) přece aspoň toho,
že do hotového již Memoranda na konci prvního odstavce
bylo vepsáno jako dodatek …“s výhradou svobody svědomí a
volného vývoje náboženského“, čímž ovšem – vzato vážně –
předchozí ideový obsah Memoranda byl vlastně škrtnut.
Byl jsem spokojen aspoň s tím, protože jsem chápal, že pro
ten dodatek nemůže srbská církev pravoslavná přijmout
naše Memorandum. 
Do 1. Valného sjezdu delegátů církve (8. a 9. ledna 1921)
pustil jsem Memorandum se zřetele. Tam na sjezdu bylo
sice podání memoranda schváleno, ale obsah Směrnice,
přednesených br. M. Pavlíkem a také sjezdem schválených,
musil mne upevňovat v přesvědčení, že Memorandum
nebude v Srbsku přijato. V té myšlence byl jsem utvrzován
i delším trváním, než přišla ze Srbska odpověď na Memo-
randum. Ta přišla až koncem března r. 1921. Překvapilo
mne v srbské odpovědi, že srbská církev se seznámila v své
odpovědi o onom dodatku Memoranda o svobodě svědomí
a volném vývoji náboženství, jako by ho tam nebylo, a že
vítala vstup naší církve do Pravoslavné církve, zaujímajíc
stanovisko k různým bodům memoranda rázu liturgické-
ho, správního – stanovisko z části kladné, z části záporné.
Srbská odpověď vzbudila v církvi značný rozruch, a teprve
tu si i širší vrstvy církevní uvědomily, o co jde. O veliko-
nočních svátcích r. 1921 (koncem března) zúčastnil jsem se
církevní schůze v Přerově na Moravě, schůze zástupní
tehdy již existujících našich náboženských obcí na Moravě.
Tam jsem se seznámil s br. prof. Aloisem Tuháčkem, který
tehdy byl z Ústředního výboru do Přerova poslán, aby
vysvětlil věc a stanovisko, jež většina tehdejšího Výboru 
k srbské odpovědi zaujala. Bylo to stanovisko odmítavé.
Stanovisko pro pravoslaví hájili tehdy na schůzi jen dva tři
bratří moravští. Překvapilo a udivilo mne, že se na Moravě
ujímá v naší církvi agitace pro pravoslaví. Nemohl jsem
toho dobře chápat a čekal jsem, že je to jen časové nepo-
chopení celé otázky a nedorozumění, jež se tedy brzy opra-
ví. Br. M. Pavlík mluvil tehdy ještě velmi horlivě proti pra-
voslavné orientaci ve smyslu připojení k pravoslaví, což

přílohA 2 20 - 21/2020

vyChází: 22. červenCe 2020

ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské
Věrni velkému odkazu svatého mučedníka kostnického “Pravdy každému přejte”, po velikých bojích a vnitřních strastech
jimiž rozhárána trpí náboženská duše národa československého, uvědomili jsme si povinnost, kterou přítomné dny veli-
kého osvobození ukládají i stavu duchovnímu.
Opět a opět usvědčuje nás vývoj veškerého života ve svobodné republice československé o pravdivosti výroku velikého
našeho filosofa, že česká otázka jest stále ještě otázkou náboženskou, otázkou tolikráte řešenou, ale pro nepřízeň poměrů
nikdy nedořešenou... a znepokojující nitro každého vážného českého člověka.
Nadešla opět po staletích doba, kdy může česká duše přikročiti k rozhodnutí odvěkého rozporu svého nitra. Být nábo-
žensky svobodnou a zbožnou ve svém svědomí, nebo sloužiti Bohu podle zákonů neuznávané světovlády cizí, která zto-
tožňuje náboženství se svou panstvíchtivostí a sebe s Bohem. 
Proto, aby konečně osvobozen byl duševní a náboženský život náš a tím, aby opět bylo očištěno mravní, rodinné a sociál-
ní žití českého člověka na podkladě dosavadní křesťanské kultury, jak vyvinula se u nás svérázně zásluhou apoštolů
Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa a Českých bratří, přikročilo duchovenstvo československé sdružené v “Klubu reform-
ního kněžstva”, na svém sjezdu 8. ledna 1920 ku zřízení samostatné církve československé...
V důsledku toho přijato, že stěžejní zásadou církve československé jest svoboda svědomí a náboženského přesvědčení jed-
noho každého tak, aby se nikomu nesmělo z jeho dobrého přesvědčení nic bráti ani zkracovati. Neboť chceme, aby koneč-
ně přítrž byla učiněna náboženským bojům v národě a a žádáme si svobody svědomí a náboženského přesvědčení nejen
pro sebe, nýbrž i pro každého jiného, buď si on kdokoli.
Uskutečňujíce proroctví velkého biskupa Jana Amose Komenského, že “vláda věcí Tvých vrátí se opět v ruce Tvé”... v pře-
svědčení, že nebude svobodného národa československého, nebude-li svobodného svědomí jednotlivcova před Bohem.

Z prohlášení veřejně přečteného 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

Husův sbor Praha-Vinohrady



mne uklidňovalo. Po schůzi jel jsem s br. Tuháčkem do
Prahy, ponejprv po prohlášení církve, abych zhlédl stav
věci u samého pramene a promluvil s bratřími, kteří měli ve
vedení církve vlivné ba rozhodující slovo. Mimochodem
podotýkám, že byl jsem neskonale rád tomu, že jsem cestou
poznal blíže br. prof. Aloise Tuháčka, jehož referát liturgic-
ký na sjezdu delegátů z 8. a 9. ledna r. 1921 jsem byl pročí-
tal s velikým uznáním. Od té doby získal jsem v br. prof.
Tuháčkovi velmi milého a věrného a důvěrného přítele, víc
než bratra, a práce pro církev nás spojila ke společné práci
v mnohých bodech, zvláště v oboru církevní liturgie. Po-
znal jsem v něm bratra církvi velmi oddaného, ideově se
mnou plně souhlasícího a naprosto nezištně pro církev pra-
cujícího. Patřil k oněm bratřím, kteří by měli církvi mnoho
říci z její historie, zvláště z oné doby pravoslavné orientace
a krize, protože jednak pracoval delší dobu s br. dr. Karlem
Farským, jednak byl ordinován na duchovního (od biskupa
Dositeje), jednak zúčastnil se našeho církevního zájezdu do
Srbska (r. 1921) u příležitosti vysvěcení br. Matěje Pavlíka
na pravoslavného biskupa Gorazda. Jak jsem od br. prof.
Aloise Tuháčka věděl, měl bohatou korespondenci od vý-
znamných bratří naší církve a sám osobně mnoho věděl o
církvi – hlavně z jejích začátků – což jistě prospěje budoucí-
mu historikovi, jenž bude jednou psát dějiny naší církve.
Bohužel jeho předčasná smrt v cizině a za těch poměrů, jak
nastaly, bude to v mnohém očekávání na překážku.
V Praze získal jsem informace, jež nebyly příliš potěšující,
neboť jsem poznal, že boj o pravoslavnou orientaci je váž-
nější, než jsem původně myslil, že jde o základy ideové, to
jest o to, zda naše církve bude pravoslavnou, tedy starou
církví, starší dokonce než církev římskokatolická, nebo zda
bude církví „novou“, odlišnou od všech historických církví
dosud stávajících. Pochopil jsem, že tu jde o nové učení a o
staré dogma, v podstatě o zachování nebo zavržení stěžejní
naší formální zásady svobody svědomí. Mluvil jsem s br.
Farským a s br. Zahradníkem-Brodským, s br. Dlouhým-
Pokorným st., s br. Procházkou, s br. Kovářem a jinými. 
S br. Zahradníkem-Brodským, s nímž jsem byl v úzkém
spojení od dob reforem a od prohlášení církve, jsem se pro
různost názorů téměř rozešel. Ne zcela, ale téměř, a to
proto, že jsem mu trpce a hořce vyčítal a rozhodně odporo-
val v jeho horování pro pravoslaví. Mrzel mne ten rozchod,
neboť se s nikým nerozcházím rád, v kom jsem jednou našel
poctivého a upřímného muže, a Zahradník-Brodský byl
poctivý i upřímný. Také osobně jsem mu byl zavázán vděč-
ností, ale nedalo se nic jiného dělat; nemohl jsem s ním přec
souhlasit a nemohl jsem zapřít své přesvědčení, jež vyplý-
valo jenom z mého postoje k starým církvím. Zatím došlo
na jaře v dubnu r. 1921 k jakési pevnější organizaci nábo-
ženských obcí církve československé na Moravě a br. M.
Pavlík, jenž posud vedl duchovní správu, byl pověřen jejich
vedením jako zemský biskupský správce. Tento fakt stal se
osudově důležitým pro br. Pavlíka i pro církev. Tu odtud
nastával přelom v duši br. Pavlíka stran vztahu k pravosla-
ví. Neviděl a nechápal jsem toho tehdy, až teprve později.
Překvapilo mne, když založil na Moravě zvláštní časopis
církve československé, časopis „Za pravdou“. Říkal mi, že
tak činí za účelem lepší informace Moravy o církvi. Věřil
jsem. 
V srpnu r. 1921 byl v Praze uspořádán II. Valný sjezd dele-
gátů československé církve, kterého jsem se zúčastnil jako
naprosto soukromá osoba, neboť ve správě církve jsem
neměl žádného místa. Sjezd působil na mne velmi trapně.
Viděl jsem, jak tu naráží na sebe oba směry, pravoslavný a
pokrokový, jak jsme říkali. Mluvil tam také srbský biskup
Dositej a musil jsem si říci, že mluví neurčitě, nejasně, že
nedostáváme stále odpověď na otázku po ideové samostat-
nosti církve. Dnes vím, že jinak mluvit nemohl. Tehdy jsem
však čekal stále něco jiného. Zrovna jako když v červnu t. r.
byl týž biskup v Kroměříži a já vyžádal si u něho slyšení.
Přijal mne s br. Pavlíkem, ale neuspokojil, neboť nedal mi
odpověď na otázku svobody svědomí ve smyslu církve čes-
koslovenské, totiž ve smyslu svobody stran víry v dogmata
ve formulaci starocírkevní.”

Období, pro něž se vžil název „pravoslavná krize“, se uza-
vřelo po rezignaci biskupa Matěje Pavlíka - Gorazda na bis-
kupský úřad v Československé církvi a po jeho odchodu 
z ní v srpnu roku 1924. Spolu s Matějem Pavlíkem - Goraz-
dem odešlo několik jeho nejbližších kněžských spolupra-
covníků a někteří věřící. Následné vytvoření samostatné
pravoslavné církevní organizace bylo korektním řešením
jak pro Církev československou tak i pro Církev pravoslav-
nou. Svobodně křesťanské křídlo, vedené dr. Karlem Fars-
kým, reprezentující většinu věřících, se tak s pravoslavným
křídlem rozešlo organizačně i věroučně a vtisklo Českoslo-
venské církvi na prvním zasedání I. sněmu v Praze v srpnu
roku 1924 specifické rysy. Byla přijata i preambule, která je
platná dodnes: “Církev československou (husitskou) tvoří křes-
ťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání
vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém
a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husit-
ským, českobratrským a dalším úsilím reformačním”.
Zmatenost některých spolupracovníků se někdy projevila
až humorně. Např. v Chudobíně z toho mají na památku tři
kostely. Nejdřív katolický farář odešel s celou farností do
Československé církve v domnění, že se budou moci schá-
zet v katolickém kostele, což ovšem diecéze nedovolila.
Posta-vili si tedy československý kostel, jenomže pan farář
přestoupil k pravoslaví, takže postavili i pravoslavný kos-
tel. Co se pak stalo, nikdo neví, ale nakonec se pan farář
pokorně vrátil do Římskokatolické církve.

řAdoví členové Církve
Věroučné debaty o orientaci církve z větší části minuly
běžné věřící, kteří začali zakládat náboženské obce ještě
předtím, než církev byla státem schválena. První obec byla
založena u sv. Mikuláše a další velice rychle následovaly. 
Lidé nejprve doufali, že se budou moci k bohoslužbám
scházet v katolických kostelech (v případech, kdy přestu-
povaly celé farnosti se to zdálo logické). To se ovšem nesta-
lo a na některých místech docházelo i ke konfliktům. Tehdy
někdy vypomohly evangelické sbory nebo místní úřady,
ale nejčastěji se lidé scházeli pod širým nebem. Často se
stalo, že někdo z místních nabídl zdarma stavební poze-
mek, někdo jiný přispěl projektem, další přispěl na mate-
riál, jiní přispěli svou vlastní prací nebo ochotně dávali ze
svých těžce ušetřených peněz. 
Ve třicátých letech prohlubovala Československá církev
své aktivity v nejrůznějších oblastech a institucionalizovala
je do podoby mnoha sdružení, v nichž měli výrazný podíl
činorodí věřící. Tato sdružení se zabývala nejen charitou či
prací s dětmi a mládeží, ale též vydavatelskou činností
nebo například i hraním ochotnického divadla. Již od svých
začátků si církev zřídila Tiskové a nakladatelské družstvo,
vydávající řadu tiskovin a periodik (zejména týdeník „Čes-
ký zápas“, časopis „Náboženská revue“, vlastní „Úřední
věstník“, kalendář „Blahoslav“ atd.), z nichž většina vychá-
zí dodnes.
Před koncem první republiky měla Církev československá
260 státem schválených náboženských obcí, které byly
sdruženy do čtyř diecézí: západočeské (pražské), východo-
české (hradecké), olomoucké (pro celou Moravu kromě
Ostravska) a ostravské. Duchovní správa na území Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi, kam Církev československá
úspěšně pronikala, byla řízena z pražského centra přes olo-
mouckého biskupa. Již podle sčítání lidu v roce 1930 se 
k Československé církvi hlásilo skoro 800 000 věřících.
Mnichovské dny a zánik Československé republiky pod tla-
kem nacistické třetí říše znamenaly pro Československou
církev velký otřes. V důsledku mnichovského diktátu se 
v roce 1938 mimo okleštěné území republiky ocitlo 31 nábo-
ženských obcí, které musely ukončit svou činnost. V roce
1939 po vzniku slovenského státu a po vytvoření takzvané-
ho Protektorátu Čechy a Morava byla potlačena i duchovní
správa na Slovensku a Podkarpatské Rusi, a tak náhle za-
nikla téměř jedna šestina z celkového počtu náboženských
obcí Církve československé. Působení Církve českosloven-
ské na Slovensku se již v původním rozsahu neobnovilo ani
po válce a bylo znemožňováno po dobu následujících více
než padesáti let.
V době nesvobody za nacistické okupace se řada věřících
Československé církve zapojila do odbojové činnosti. V rám-
ci charitativní pomoci se zároveň obstarávaly podpory pro

oběti nacistického útlaku. K dlouhodobým trestům v kon-
centračních táborech a věznicích bylo odsouzeno přes 30
duchovních, 7 duchovních bylo umučeno. Celkově se
účastnilo odboje odhadem asi 10 000 věřících Českosloven-
ské církve, z nichž jedna čtvrtina zahynula ve vězeních a
koncentračních táborech.

vztAh k husitství
Karel Farský připomínal často věřícím význam husitství a
Husa samotného. Prohlásil, že „církev československá musí
býti vpravdě důsledně obnovenou církví Husovou“. Toužil po
tom, aby církev „navazovala na Husův odkaz a po vzoru Hu-
sově statečně Krista hlásala a po vzoru Žižkově bránila, třebaže
cep a palcát není zbraní odpovídající dnešní kultuře…Bojovat za
pravdu Boží je možné svědectvím živého slova, tiskem, organiza-
cí, novými formulacemi náboženských pojmů v obsahu víry, obě-
tavou službou člověku…“
Farský své ideové stanovisko vyjádřil v díle Stručný výklad
nauky náboženské, který se stal vůbec prvním pokusem o
soustavný výklad etiky a nauky o základních pramenech
víry. Mezi jedním z mravních příkazů tu Farský uvádí
vedle Desatera také odkaz Mistra Jana Husa a odkaz Jana
Amose Komenského. 
V zakladatelském období církve lze nalézt řadu prvků,
které vypovídají o jejím sepětí s tradicí husitskou, na kterou
se církev odvolávala. V Právu národa, které bylo přejmeno-
váno na Český zápas, lze nalézt mnoho článků, které se
dotýkaly husitství a české reformace. Také první knižní
publikace, zejména Karla Farského, vyznívaly v tom sa-
mém duchu.
Nově stavěné sbory nesly nejčastěji jméno Jana Husa, ale i
Jana Žižky, dalších husitských hejtmanů nebo husitských
kněží, krále dvojího lidu Jiřího z Poděbrad...
Hlavní však bylo, že především bratr Farský uměl na lidi
zapůsobit tak, že dostali chuť se opravdu změnit. Existuje
řada svědectví lidí, kteří prožili konverzi přímo na boho-
služebném shromáždění: “Cítil jsem velikou radost obdarován
novým životem...” nebo “Plakala jsem po celou bohoslužbu štěs-
tím a slzy odplývaly a věděla jsem, že už neublížím nikomu...”
Alois Spisar napsal: “Lidé žijí a žili vždy myšlenkami a
názory své doby. Lidé prvních století křesťanských žili
myšlenkami a názory těch století. Lidé dneška nemohou žít
jinak než myšlenkami a názory dneška. Člověku dnešní
doby nelze naočkovat filosofii druhého neb pátého století
po Kristu. Aspoň ne tak, aby ona působila na duševní život
náš. Církev starokřesťanská rozuměla lidem své doby a lidé
rozuměli jí. Evangelium Kristovo vcházelo v mysli prvních
pokolení křesťanských a spojovalo se s jejich názory na
život a na svět v organickou duchovní jednotu. Tehdejší
lidé měli své určité názory na přírodu, určitý obraz světa a
přírody, měli své určité představy o životě posmrtném, o
nebi, o pekle, o Bohu, o poměru Boha ke světu a člověku
atd. Církev musí sloužit člověku, lidstvu, pomáhat, těšit,
sílit, podpírat, pomáhat nést břímě života...
Dnes musí církev svou úlohu spatřovat v úsilí, odstranit
náboženskou krizi, poněvadž z té krize vzniká všechno zlo
člověka i společnosti. Ona sice nesmí odstranit nic podstat-
ného z evangelia Ježíšova, ale musí je podávat ve formě a 
v mluvě, které rozumí dnešní lidstvo, aby je mohlo při-
jmout. Nesmí chtít zachovat vše, co vytvořily věky minulé,
třeba za cenu spásy a blaha lidstva...”

Připravila: Helena Bastlová
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