
s čím PřeDstuPuJeme
PřeD HosPoDina? 

micHeáš 6,8
V době, kdy vznikal tento úvodník,
platil po celé naší zemi a nejen zde
zákaz konání bohoslužeb. A velice
pravděpodobně platí také nyní, kdy
se úvodník dostává ke svým čtená-
řům. Krátce před vydáním úplného
zákazu bylo možné konat bohosluž-
by, ovšem bez zpěvu.
Proroctví Micheášovo, ze kterého je
vybrán nejen dnešní text (6,8), ale 
i úvodní otázka (6,6), přichází k Bo-
žímu lidu v době, kdy se stává reál-

nou hrozba, že i on přijde o možnost
konat bohoslužbu – chrámovou
službu. Judsko se nejdříve stalo
svědkem tříletého obléhání a ná-
sledného pádu Samařska, odvlečení
deseti kmenů Izraele do Asýrie a
osídlení jejich země cizími kmeny.
Ale „došlo i na Judu; zasažena je
brána mého lidu, sám Jeruzalém“
(Mi 1,9) Také Judská města byla
dobyta a Judsko bylo podrobeno
vazalskému poplatku, který musel
být uhrazen z chrámových pokladů.
A Boží lid zažil i obléhání Jeruza-
léma. Pro věrnost a přímluvnou
modlitbu krále Chizkiáše Hospodin
zasáhl a obléhání Jeruzaléma bylo
ukončeno. Do této situace hovoří
Bůh Micheášovými ústy o trestu pro
nevěru lidu, pro vzájemný útisk,
pro nečistotu, pro překrucování pří-
mého, pro lásku ke zlu, pro naslou-
chání falešným prorokům, pro ná-
boženský formalismus. Hovoří o
tom, že tak, jako bylo zničeno Sa-
maří, bude zničen i Jeruzalém:
„Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako
pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory
Hospodinova domu návrší zarostlé křo-
vím.“ (Mi 3,12) Zároveň však dává
úžasná zaslíbení: „Jistotně tě celého
posbírám, Jákobe,“ (Mi 2,12) a „stane
se v posledních dnech, že se hora

Hospodinova domu bude tyčit nad
pahorky a budou k ní proudit náro-
dy“ (Mi 4,1). V proroctví střídá
hrozby se zaslíbeními. Volá svůj lid
zpět „Lide můj (…) Odpověz mi (…)
jenom si vzpomeň (…)“ (Mi 6,3a5).
Učí svůj lid, jak se k němu má na-
vrátit a odvrátit zkázu. Dává odpo-
věď na otázku, jak má takový návrat
vypadat, jak před něj předstoupit.
Nikoliv s oběťmi, ne prostřednic-
tvím chrámové služby, z níž zůstala
pouhá forma. Zachovávat právo,
milovat milosrdenství a pokorně
chodit s Bohem je sdělení tak jasné,
zřejmé a jednoznačné, že nepotře-
buje dalšího výkladu. Přesto je Boží
lid nepochopil a Jeruzalém padl.
Snad my pochopíme. Kéž nám tato
doba, kdy se nemůžeme scházet 
k společným bohoslužbám a shro-
mážděním, k večeři Páně, biblickým
hodinám a dalším aktivitám církve,
pomůže rozeznat, kde se mohl z na-
ší soukromé i sborové náboženské
praxe začít vytrácet obsah, kde pou-
ze přicházíme s oběťmi zápalnými a
nikoliv se srdcem zapáleným pro
Krista. 
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Poselství k 23. neděli po sv. trojici

Janovo evangelium je mezi ostat-
ními evangelii trochu zvláštní.
Zcela mimořádným způsobem to-
tiž zdůrazňuje, že bez Ducha sva-
tého nejsme schopni jako křesťané
žít svůj každodenní život. Upozor-
ňuje nás na to, že až teprve Duch
svatý způsobuje, že jsme schopni
žít ve víře a z víry, že jsme schop-
ni se modlit a vtahovat Pána do
každého kroku svého života, myš-
lení a jednání, že jsme schopni
plnit svou úlohu, kterou nám Pán
dal, že neztrácíme naději v koneč-
né vítězství, že máme dost lásky
ke všem kolem sebe, že jsme
schopni milovat dokonce i svoje

nepřátele. Bez Ducha svatého ne-
žijeme jako křesťané, ale jako lidé
světa. Duch svatý nás naplňuje
radostí a vnáší do našeho života to
nejdůležitější, Boží pokoj. 
Jenže my jsme si v církvi tak nějak
zvykli na určitý stereotyp. Pokou-
šíme se dodržovat určité zásady,
plnit Boží přikázání, pokud nehro-
zí nebezpečí tak rádi na odiv uvá-
díme, jak jsme lidmi věřícími, ve
svých sborech si plníme řadu po-
vinností. Jenže to ještě neznamená,
že žijeme v úžasu nad Boží milostí
a Boží láskou! 
Všechno, co v církvi konáme, ne-
musí ještě znamenat, že žijeme 

v Kristu a s Kristem. O život v Kris-
tu a s Kristem je třeba zápasit a
prosit o Ducha svatého, aby nás
uschopňoval k životu víry a z víry,
aby nás uschopňoval k podstat-
ným věcem a krokům života z ví-
ry, a aby nám dával sílu a jistotu,
že s ním můžeme zvítězit nad kaž-
dým zlem a dojít až k cíli a získat
korunu života. Protože jen Duch
svatý dává jistotu, že náš Pán a
Král porazil smrt, toho zlého, a že
zvítězil nad každým hříchem. Tak-
že Duch svatý je ten, který v nás
způsobuje, že s Ježíšem můžeme
žít v důvěrném vztahu lásky, a to

Život v síle Ducha svatého

Jako každý rok, připomněla si i letos Ekumenická rada církví 28. říjen,
den vzniku samostatného Československa, tradiční Modlitbou za domov.
Vzhledem ke stávajícím preventivním opatřením proti koronavirové
pandemii měl ale tento pořad, přenášený také Českou televizí, jiný for-
mát, než jsme zvyklí.
Tradiční ekumenické bohoslužby s koncertem, které se účastnili zástup-
ci jednotlivých církví, hosté v diskusi a široká veřejnost, jsme se letos
museli vzdát, stejně tak jako divadla a dalšího doprovodného programu.
Hudební vstupy Václava Neckáře byly v Husově sboru Církve českoslo-
venské husitské v Praze ve Vršovicích předtočené dopoledne před koná-
ním bohoslužby. Bohoslužbou samotnou nás provedl místní farář David
Frýdl.
Abychom naplnili aktuálně platná nařízení, ale také abychom podtrhli
důležitý rodinný aspekt Modlitby za domov, Davidu Frýdlovi při boho-
službě asistovaly výhradně jeho děti (pozn. red. má jich zatím sedm) a
manželka. To vše v přímém přenosu České televize od 15 h na ČT 2.
Věříme, že vás Modlitba za domov naplnila optimismem v tomto neleh-
kém čase a že jste se spolu s námi spojili v modlitbě i v zamyšlení nad
Komenského slovy, která dala letošnímu ročníku jeho motto: „Komukoli
můžeš prospět, prospívej rád.“

Petr Jan Vinš
generální sekretář 

Ekumenické rady církví

modlitba za domov tentokrát
v rodinném hávu

Dokončení na str. 2

Husův sbor Církve československé husitské v Praze Vršovicích

Jednou z hlavních připomínek výročí vzniku sa-
mostatného státu 28. října 1918 je pietní akt na
Vítkově. V letošním roce 102. výročí byla kvůli
obtížné pandemické situaci tato akce minister-
stvem obrany odvolána. Položení věnců předsta-
viteli státu, církví, Sokola a dalších organizací se
konalo 28. října individuálně bez vojenské hudby
a bez veřejnosti. Oběti za vlast a její svobodu
uctili položením věnce a modlitbou společně zá-
stupci České biskupské konference a Ekumenické
rady církví. Za ČBK byli přítomni kardinál Do-
minik Duka a biskup Zdeněk Wasserbauer a za
ERC patriarcha Církve čs. husitské Tomáš Butta
a generální tajemník ERC Petr Jan Vinš.

Podle www.ccsh.cz

aKtualita: Pietní aKt na VítKoVě letos Bez VeřeJnosti

Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí
láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek
společná snášenlivost.

Jan amos KomensKý



2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
listoPaDoVá neDělní sHromáŽDění u mariánsKéHo slouPu se
mší sVatou na staroměstsKém náměstí V Praze
Každou listopadovou neděli od 10 hodin se v Praze na Staroměstském
náměstí u Mariánského sloupu koná řádně ohlášené shromáždění,
jehož součástí je mše svatá sloužená za nemocné a ty, kteří o ně pečují.
Dle aktuálního krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždě-
ní omezen na 100.
Shromáždění pod širým nebem je po dobu mimořádných opatření svo-
láváno na podporu zachování svobody náboženského vyznání, a to
zvláště pro ty, kteří nemají možnost se zúčastnit nedělní mše svaté ve
své farnosti. Při dodržování všech hygienických opatření nastavených
vládou při pohybu na venkovním prostranství je možnost šíření viru
mizivá a duchovní přínos účasti na mši svaté je pro jednotlivce i celou
společnost nenahraditelný.
Podle účinného krizového opatření vlády je počet účastníků shromáž-
dění omezen na 100 a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, při-
čemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. 

RC Monitor

PaPeŽ cHce Vymýtit KoruPci V círKVi, ale není VelKý oPtimista
Papež František prohlásil, že je rozhodnutý vymýtit korupci v Římsko-
katolické církvi, ale není prý přehnaně optimistický, protože tento pro-
blém provází lidstvo už po staletí. Řekl to v rozhovoru s italskou agen-
turou AdnKronos, který byl zveřejněn 30. října a z nějž citovala agentu-
ra Reuters. Papež v něm připustil, že sleduje kritická vyjádření na svou
adresu, nesmí si prý ale dovolit zabývat se každou negativní věcí, která
je řečena.
"Korupce bohužel probíhá v cyklech. Opakuje se. Přijde někdo, kdo věci
napraví, ale začne to znovu, dokud nepřijde někdo další, kdo ukončí
tuto zvrhlost," řekl papež František.
"Vím, že to (boj s korupcí) musím udělat. Byl jsem k tomu povolán, ale
jen Pán může posoudit, zda jsem to udělal dobře či nikoliv. Upřímně,
nejsem velký optimista," uvedl vůdce Římskokatolické církve. Narážel
tím na mandát k vyčištění vatikánských financí, který od kardinálů zís-
kal při svém zvolení v roce 2013. Za působení jeho dvou předchůdců
řešil církevní stát celou řadu skandálů.
Korupce byla ve Vatikánu velkým tématem před měsícem, když papež
obvinil kardinála Angela Becciua z nepotismu a finančních podvodů.
Becciu rezignoval, ale jakákoliv pochybení odmítl. Podle médií jeho
odchod souvisí mimo jiné s nákupem části budovy v prestižní londýn-
ské čtvrti Chelsea za 200 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč).
Po dvou týdnech v milánském vězení byla v pátek propuštěna Cecilia
Marognaová, někdejší spolupracovnice vysokého vatikánského úřední-
ka podezřelá ze zpronevěry. Soudce musí rozhodnout o jejím vydání do
Vatikánu.

www.christnet.cz

čína: KřesťanKa zaDrŽena KVůli „nezáKonnému PoDniKání“
Známá křesťanská podnikatelka byla nedávno zadržena a obviněna 
z „nezákonného podnikání“, což je v Číně obvyklá praxe používaná 
k umlčení kritiky politických disidentů. Keng Siao-nan byla zatčena 
9. září, společně se svým manželem Čchin Čenem. Podle informací ad-
vokáta paní Kengové obvinění souvisela s vydáním 8000 nelegálních
publikací; toto číslo postupně narostlo až na přibližně 200 000 a zahr-
nuje i časopisy o vaření. Keng a Čchin spolu založili soukromé nakla-
datelství Ruiya Books. Keng v minulosti pracovala také jako nezávislá
televizní a filmová producentka a společně s manželem vlastnila něko-
lik firem. 
V posledních letech se stala známou díky veřejnému odsuzování zloči-
nů Čínské komunistické strany. Mimo jiné podporovala akademika Sü
Čang-žuna, který se velmi kriticky a otevřeně vyjadřoval o prezidento-
vi Si Ťin-pchingovi a jeho zvládání pandemie. Sü byl začátkem letošní-
ho roku rovněž zatčen, později však byl propuštěn.
Když byla zatčena paní Keng, Sü jí vyjádřenou podporu oplácí. V roz-
hovoru pro Radio Free Asia uvedl: „Keng Siao-nan byla hlasem sprave-
dlnosti. Pozvedala hlas za politické disidenty, kteří přišli o život… Ne-
můžeme jen sedět se založenýma rukama a nechat to být. Musíme se
dožadovat jejího propuštění a náš hlas musí být slyšet.“

Hlas mučedníků

DuKa se Vrátil z „DigitálníHo očistce“
Twitter obnovil účet kardinála Dominika Duky, který byl od středy 28.
října dočasně zablokován. V sobotu pražský arcibiskup pozdravil sle-
dující na sociální síti a uvedl, že opět může používat své konto.
Duka ve svém příspěvku napsal, že o důvodech dočasného zabloková-
ní nebyl informován. „Opět zdravím všechny své twitterové přátele po
návratu z digitálního očistce:) důvod omezení mi nebyl sdělen, v tom se
od 80. let příliš nelišíme. Nyní však na základě smyšlených udání netrestá
člověk, ale umělá inteligence, vedená davem k potlačení „nesprávných“
myšlenek.“
Co vedlo k zablokování účtu, není jasné. „Důvod nikdo neznáme. Do-
kud nám ho neřekne sám Twitter, můžeme opravdu jen spekulovat,“
řekl pro Echo24.cz kardinálův mluvčí Jiří Prinz.
Seznam Zprávy uvádí, že posledním tweetem pražského arcibiskupa
byla zpráva kolem šíření koronaviru. Důvodem k pozastavení účtu
měla být „neobvyklá aktivita,“ což se podle pravidel Twtitteru děje,
když uživatel „spamuje“ nebo šíří nevhodný obsah.

www.krestandnes.cz

na každý den. V Duchu svatém
můžeme zakoušet doteky jeho
lásky a milosrdenství. 
S Duchem svatým můžeme za-
koušet, jak se on o nás ustavičně 
a s láskou stará, jak nás provází
radostí i slzavým údolím, jak nás
podpírá i v našem trápení. 
V Duchu svatém víme, že na

všechny problémy, starosti života
a trable už nejsme sami, protože
žijeme a hýbeme se v Pánu a skrze
něho. 
Duch svatý nám dává sílu k nese-
ní jakéhokoliv životního kříže. 
S ním jsme schopni projít i těžký-
mi situacemi, aby to nakonec
pomohlo k naplnění našeho zá-
kladního cíle života. A tak žijme

jako křesťané v síle Ducha svaté-
ho! Protože v Duchu svatém do-
stáváme jistotu o tom, že ať proží-
váme v životě cokoliv, že to 
v Kristu Ježíši a s ním vždycky dob-
ře dopadne, protože jsme skryti 
v jeho milostivé náruči.

Pavel Rybín
kazatel Církve bratrské

Život v síle Ducha svatého
Dokončení ze str. 1

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 jako
nejmladší z pěti dětí. Ve 12 letech mu zemřeli oba
rodiče. Jako sirotka se ho ujala otcova sestra Zuzana
Nohálová ze Strážnice. Tam navštěvoval bratrskou
školu. V roce 1608 byl poslán do bratrské školy 
v Přerově, kde získal především znalost latiny. Pak
byl vyslán do německé reformované akademie v Her-
bornu a na univerzitu v Heidelberku. Po studiích se
vrátil do Přerova, kde se stal představeným přerov-
ské školy. Jelikož si uvědomoval špatný stav škol-
ství, zaměřil svou činnost na zlepšení vzdělávacího
programu. V roce 1616 byl také ordinován na kněze.
Pak přešel Komenský do Fulneku, kde byl kazate-
lem bratrského sboru a učitelem místní školy; zde
založil také svoji rodinu. Vstoupil do manželství 
s Magdalenou Vizovskou, kterou si přivedl z Pře-
rova.
Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 se poměry v zemi
změnily ke zlému. Členové Jednoty bratrské byli
pronásledováni. I do Fulneku vtrhlo císařské voj-
sko a zpustošilo město i dům bratrského sboru a
školu. Byla veřejně spálena i sborová knihovna.
Pro Komenského pak nastalo velmi těžké období.
Musel se ukrývat před nepřáteli. Až do konce roku
1621 se skrýval v Oderských vrších. Počátkem roku
1622 jej postihla osobní tragédie. Zemřela mu man-
želka Magdalena i se dvěma syny, asi na následek
epidemie. Po ukrývání na různých místech severní
Moravy, našel Komenský konečně útočiště na pan-
ství Karla ze Žerotína ve východních Čechách 
v Brandýse nad Orlicí. V této těžké době napsal kni-
hu „Labyrint světa a ráj srdce“. 
K překonání těžkého období přispěl Komenskému
sňatek s Marií Cyrillovou v roce 1624, s kterou žil 24
let. Měli čtyři děti: Dorotu, Alžbětu, Zuzanu a Da-
niela. V této době se Komenský dostal do popředí
Jednoty bratrské. 
Nejhorší rok protireformace a pronásledování ne-
katolíků nastal, když císař Ferdinand II. Habsbur-
ský vydal nařízení v červenci 1627 a nařídil protes-
tantům všechno prodat a vystěhovat se do šesti mě-
síců, anebo přestoupit ke katolictví. 
Komenský se svou rodinou opustil vlast a s dalšími
odešel do Lešna, kde bylo útočiště Jednoty bratrské
již přes 70 let. V Lešně strávil během tří dlouhodo-
bých pobytů celkem 19 let života. Pustil se zde do
velkého tvůrčího díla. Začal zde vyučovat na vyšší
bratrské škole. Své úsilí soustředil na přípravu
učebnic. Byl mu svěřen úřad rektora gymnázia. 
V roce 1632 se stal biskupem Jednoty bratrské a při-
jal nabídku, aby načas pracoval v Anglii a pomohl
uskutečnit plány v rámci reforem školství. Ovocem
anglického pobytu bylo rovněž vynikající dílo Via
lucis - Cesta světla. 
Komenský měl mnohá pozvání. Přijal i nabídku
Švédů, aby pro jejich zemi navrhl reformu školství.
Na jejich doporučení se usídlil v městě Elbląg. Zde
pracoval s několika pomocníky na učebnicích pro
školy. Pak se vrátil do Lešna. 
Rok 1648 byl pro Komenského rokem těžkých zkla-
mání. Vestfálský mír udělal definitivní konec jeho
politickým nadějím. V zármutku napsal význam-
nou knížku: „Kšaft umírající Jednoty bratrské.“ Je
to závěť milované církve Jednoty bratrské. V srpnu
1648 mu zemřela i druhá manželka a v roce 1649 se
oženil s Janou Gajusovou. Novou nadějí se mu sta-
lo Sedmihradsko (dnes Rumunsko), kam odešel 
z Lešna v roce 1650 na pozvání knížecího rodu Rá-
kócziů, aby zreformoval sedmihradské školství, pře-
devším gymnázium. 
Rok 1656 se stal pro Komenského rokem hrůzy.
Proběhlo vypálení Lešna a tím i zničení centra Jed-
noty bratrské v Polsku. Komenský zachránil jen

svůj život a svoji rodinu. Shořely i všechny jeho ru-
kopisy. 
Pak Komenský přijal pozvání Vavřince de Geera do
Amsterdamu v Nizozemí, kde rozhodnutím měst-
ské rady dostal pravidelný příjem a dotace na do-
končení spisů. O rok později věnoval vedoucím
města nové vydání Schola ludus (Škola jako hra).
Pracoval také na svém díle „Obecná porada o nápra-
vě věcí lidských.“ Komenský celý život usiloval 
o to, aby každý člověk mohl mít vzdělání. V Amste-
rodamu byla vytištěna jeho významná kniha „Ope-
ra didactica omnia“ – Veškerá didaktická díla. Je to
jedno z nejslavnějších pedagogických děl. Komen-
ský vydal také Kancionál, do kterého zařadil i přes
30 svých písní.
Poslední knihou, kterou J. A. Komenský napsal, je
„Unum necessarium“ – „Jedno potřebné“. Co je
potřebné?  „Hledat Boha, chodit s ním, naslouchat
jeho hlasu v Písmu. Jen v jeho blízkosti může křes-
ťan šťastně žít a také šťastně zemřít. Již vidím nebes-
kou vlast, k jejímž prahům mne dovedl můj Vůdce,
mé Světlo, můj Kristus.“ Komenský zemřel upro-
střed práce na nedokončeném díle ve věku 78 let 
15. listopadu 1670. Byl pohřben 22. listopadu v Naar-
denu v kostelíku. V roce 2020 je 350 let od odchodu
Jana Amose Komenského do Boží slávy.
V knize „Labyrint světa a ráj srdce“ popisuje, jak
Pán Ježíš vnesl ráj do jeho srdce. Pán Ježíš k němu
promluvil: „Vítej, vítej, můj synu a bratře milý!..
Kdes byl tak dlouho, čehos v světě hledal? Potěšení?
Díval sem se, synu můj, kdyžs bloudil; ale již sem se
déle dívati nechtěl, přivedl sem tě k sobě. Chceš-li tu
bydliti se mnou, najdeš tu, čehožs v světě nadarmo
hledal: pokoj, utěšení, slávu a sytost všeho. Toť sli-
buji, synu můj, sklamán nebudeš jako tamto.“
„Já ty řeči slyše, a že to jest můj Spasitel, Ježíš
Kristus, o němž sem i prvně v světě něco slýchal,... 
s plným potěšením a celou dověrností ruce sepna a
jemu podávaje řekl sem: „Teď sem, Pane můj Ježíši,
vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky!“
(Kapitola 38)
V knize „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“
odkazuje národu Bibli – klenot Božího slova: „Na
tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapome-
nouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se
loučení; …odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bib-
li svatou, kterou synové moji z původních jazyků do
češtiny s pilností velikou uvedli…
Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, 
a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdě-
lání… A ač knihy této Boží exempláře popálili
nepřátele,…i tobě kniha tato Boží dochována bude,
důvěřuj a nepochybuj.“
„Tato svatá kniha – Bible – musí být ve školách al-
fou i omegou.“ Didaktika 160

Stanislav Kaczmarczyk

K jubileu 
Jana amose Komenského

má-li být však náprava úspěšná, musí
být komplexní a všestranná, neboť "ne-
bude-li současně napravovat všechno,
co vzájemně souvisí, nikdy se nedosta-
nete kupředu...”

* * *
ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí
pokrok.

* * *
Když se člověk oddaluje od člověka, když
člověk nedovede snášet člověka, když
člověk zuří proti člověku, je to zřejmý
úpadek lidství.

Jan amos KomensKý
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Křesťan naštěstí identitu hledat
nemusí. Jeho identita není něco, 
co by si musel nebo mohl vymys-
let, není něčím, co by musel obje-
vovat a na čem by musel pracovat.
Když se obrátil k Bohu, přijal iden-
titu od svého Tvůrce a Spasitele. Je
Boží syn, Boží dcera. Má milující-
ho Otce v nebesích.
Identitu tedy křesťan objevovat
nemusí, nicméně musí se pídit po
svém poslání, po svém určení. Bůh
pro každého z nás poslání má; pro
nás je ale důležité, abychom nejpr-
ve znali svou identitu, a až potom
přemýšleli o tom, jaké je naše po-
slání.
Dávám za pravdu těm teologům,
kteří vidí potvrzení tohoto vztahu
identity a poslání v Otcových slo-
vech určených Ježíšovi při jeho
křtu v Jordánu. „Toto je můj milo-
vaný Syn, v něm jsem nalezl zalí-
bení“ (Mt 3,17). Ježíš dosud neza-
čal naplňovat své poslání, ale Otec
již vyjádřil jeho identitu: Je jeho
milovaný Syn – ještě před tím, než
udělal svůj první zázrak a než za-
hájil svou pozemskou službu. 
Svou identitu přijímáme z milosti,
tedy darem. A nikdo jiný než náš
nebeský Otec nám ji dát nemůže.
Člověk, který svou identitu nepři-
jímá, neví, čí vlastně je. A protože
bez identity se žije opravdu těžko,
musí přijmout identitu, kterou mu
přisuzují jiní, nebo si ji musí vy-
myslet sám. Zdá se mi, že tato
řešení nebývají příliš šťastná. 
Víra v Boha a vztah našich rodičů
k nám do značné míry určují, jak
svou identitu vnímáme a zda v ní
dokážeme spočinout. Pokud Boha
neznáme a máme o něm falešnou
představu – třeba že je něco jako
nepříjemný šéf, který čeká na naše
pochybení – může to mít katastro-
fální účinky pro naše prožívání.

Stejně tak když nás rodiče neve-
dou k tomu, abychom pochopili,
že jsme milovaní Boží synové a
Boží dcery. Rodiče nás vlastně 
v této naší identitě ani potvrdit
nemohou, pokud sami pro sebe
tuto identitu nepřijali. Pokud věři-
li v Boha, ale jejich Bůh byl jen
přísný soudce, nikoli milující Otec,
mohli v nás vypěstovat podobně
falešnou představu Boha.
Málokdo z nás měl to štěstí, že
vyrůstal v rodině, kde oba rodiče
Boha znali a Boha milovali, pro-
tože věděli, že sami jsou Bo-
hem milováni. Jakmile ale prožije-
me obrácení, můžeme začít Boha
správně poznávat. Pán Ježíš říká, že
věčný život je v tom, když poznáme
Boha a jej samotného, tedy Ježíše
Krista (Jan 17,3).
Když se vydáme touto cestou,
naučíme se dívat se na druhé lidi
jako na milované Boží syny a
dcery, nebo na potenciální milova-
né Boží syny a dcery. Ti, kteří se
stavějí proti mně, kteří mě po-
mlouvají nebo mi nějak ubližují,
jsou potenciální milovaní Boží
synové nebo Boží dcery. A protože
sám dobře vím, že jsem Bohem
milován – ne proto, že už jsem
dokonalý, ne proto, že se tolik sna-
žím – nepřátelství druhých by mě
nemělo rozhodit, a současně mi
vědomí vlastní identity brání,
abych se sám rovněž choval
nepřátelsky. 
Základem mé identity nemůže být
tzv. sexuální orientace, příslušnost
k etnické skupině, členství v něja-
kém gangu či v politické straně.
Ten, kdo nenalezne svou identitu
v Bohu, bloudí. Pokud toto blou-
dění trvá déle než dvě generace,
začne se společnost rozpadat. Po-
kud totiž člověk nespočine v Bo-
hu, namísto vděčnosti za život (a

za to, že nám Bůh připravil smys-
luplné poslání) začne uplatňovat
nároky. Na této cestě ale nikdy
nebude mít dost. 
V současném světě můžeme pozo-
rovat dvojí vývoj. Moderní věda a
technologie dnes umožňují zcela
vymýtit hlad. Pokud hlad přetrvá-
vá, má to důvody politické, nikoli
klimatické nebo ekonomické. Rov-
něž jsme byli svědky – přinejmen-
ším v západní civilizaci – drama-
tického poklesu zločinnosti. Po-
dařilo se vymýtit řadu nemocí.
Prodloužila se délka lidského
života a medicína dnes dokáže zá-
zraky.
Na druhé straně můžeme pozoro-
vat, kam to vede, když lidé nena-
cházejí svou identitu v Bohu. Přes
čtyřicet let pozoruji lidské osudy.
Jako pastor už mohu sledovat třetí
generaci lidí, které znám ze spole-
čenství. A také pozoruji nové lidi,
přicházející do církve. Mám velmi
silný dojem, že lidí všelijak pozra-
ňovaných je stále více. Vyrůstání 
v nefunkčních rodinách či zcela
mimo rodinu si vyžaduje vysokou
daň. Duševních poruch přibývá –
a není to dáno jenom tím, že dříve
se tyto poruchy mnohdy nebraly 
v potaz. Mám dojem, že současný
rozpad ve Spojených státech je
důsledek oné ztráty Boha, ztráty
identity. Ničení soch není jediné
ničení, které tam nyní probíhá. 
V některých městech – v těchto
týdnech konkrétně v Chicagu –
dochází k bezprecedentnímu ra-
bování. To už nejsou nějaké pro-
testy. Je to destrukce, je to anar-
chie. Obávám se, že na podobné
trajektorii se můžeme ocitnout i
my. Proto volám s prorokem: Na-
vraťte se k Bohu, a navrátí se 
k vám. 

Dan Drápal

Hledání identity
DoJmy z Kremace

Zúčastnil jsem se nedávno pohřebního rozloučení s věrným bratrem,
byť z jiného církevního společenství. Dobře jsme se znali, protože byl
pravidelným účastníkem všech ekumenických shromáždění. Nadto byl
členem mnoha možných organizací ve městě působících. Prostě – šlo o
osobu všeobecně známou.
Není proto ani divu, že kremační obřadní síň doslova „praskala ve
švech“. Rozloučení trvalo také skoro hodinu. O životě zesnulého věcně
promluvila paní starostka. Duchovní náplně se zhostil výborně farář
církve, jejímž byl zesnulý aktivním členem. To snad mohu, i coby farář
v důchodu posoudit.
Vedle rakve je na vyvýšeném místě nainstalována velkoplošná obra-
zovka. Tak, aby ji každý viděl. Bývá na ní obvykle jméno zemřelého 
s daty jeho narození a úmrtí. Tentokrát však po celou dobu obřadu byly
promítány záběry ze života i širší rodiny zemřelého.
Jak jsem si povšiml, obrázky přítomné zaujaly, a ti zřejmě přemýšleli,
kdo na nich je. Prostě: Obličeje účastníků byly nasměrovány k obra-
zovce, nikoliv k řečníkům. Nedokážu posoudit, co zaujalo více. Nepři-
šly snad jejich projevy neprávem zkrátka?
Zejména proto, že promluva emeritního biskupa Kláska byla opravdu
zcela mimořádně zdařilá, a na biblickém základu vystihla běh života 
v Pánu zesnulého. Do mysli se mi vkrádá otázka: Nepřichází mluvené
slovo příliš zkrátka? Umíme se na ně soustředit v zahlcení moderními
výdobytky?

Jaroslav Nečas

S. Kierkegaard. – Zatímco v první desetidílné sérii (z roku 2017) dánského
seriálu z farářského prostředí Cesty Páně (Herrens Veje) byl teolog příto-
men „inkognito“, ve druhé desetidílné sérii (z roku 2020) je skloňován ve
všech pádech. Zejména Kierkegaardovo spojení „nemoc k smrti“, drahé
například Josefu Veselému (přibližoval je i na stránkách našeho týdeníku). 
Christian Krogh, starší syn faráře Johannese, se po různých životních peri-
petiích rozhodne dokončit studium teologie. Na radu profesorky konzul-
tuje svou závěrečnou písemnou práci na kierkegaardovské téma s otcem,
byť se mu do toho zkraje moc nechce (vztahy nebyly vždy optimální,
jednu dobu ustrnuly na „bodu mrazu“). To, že televizní diváci dokážou
teologické debaty – místy i hádky – otce a syna sledovat, je nemalou záslu-
hou scénáristy Adama Priceho, dánského to „Dietla“.  
Otec Johannes některé své pozice v rámci rodiny přehodnotil. Christiana
akceptuje více než v minulosti. Pookřeje rovněž v důsledku toho, že se k
němu vrátila manželka. Po nějakém čase musí pro změnu vytahovat on z
ohrožení ženu. Vytkne jí, že spiritismus (komunikace s mrtvým mladším
synem Augustem) se stává „jejím alkoholismem“ (ne nepodobným
někdejšímu alkoholismu Johannesovu) ... 
Více scén se odehrává na faře velké jako „hrad“. Za farními zdmi dochází
třeba v jedné ze zamčených místností k výjevům téměř hororovým, při-
pomínajícím dávný filmový hit Francouzská spojka: Johannes „natvrdo“
(a přes protesty citlivějších osob ze svého okolí, včetně jedné lékařky)
odvyká kostelníka drogám. (Dokonce mu za tímto účelem na černém trhu
opatří pervitin.) Věc se kupodivu podaří. Na kostelníkovu prosbu, aby
vyléčení bylo završeno exorcismem, nejprve odvětí, že to je spíše záleži-
tostí katolické církve, poté ale ve starých luterských agendách / liturgic-
kých příručkách odpovídající obřad najde a odslouží …
Ne vždy je nicméně Johannes úspěšný. Při hlídání vnuka (syna zemřelého
Augusta) provede ve zvláštním vytržení „partyzánštinu“: za asistence
kostelníka vnuka pokřtí (přestože si to snacha nepřála). To „praskne“
později, při vyšetřování vandalství. (Dvě členky staršovstva nechaly přes
Johannesův zákaz v kostele nainstalovat kamery, když farář otevřel pro-
story kostela bezdomovcům.) Biskupka neváhá Johannesův „poklesek“
spočívající ve svévolném pokřtění vlastního vnuka nahlásit státním orgá-
nům ...
Dějových linií je více. Seriál zachycuje v široké fresce současnou dánskou
společnost a „bojující“ dánskou luterskou církev. Z různých (často proti-
chůdných) úhlů jsou podávány kontakty křesťanství a islámu, buddhis-
mus a jeho „osekané“ varianty pro manažery (sloužící třebas k masovým
vyhazovům z práce, aniž by manažer trpěl s trpícími), rozhovor víry a
vědy (zejména psychiatrie), otázky lékařské etiky (potažmo eutanazie),
tzv. „vnitřní misie“ a homosexuality. Tuzemský divák zírá, jakými „so-
ciálními mediátory“ a protagonisty „péče o děti“ se to v Dánsku hemží ... 
Jednotlivé díly jsou podobně jako v první sérii uvozeny tematickým biblic-
kým citátem. Jeden díl – s reminiscencemi na pohřeb Johannesova syna
Augusta – je uvozen citátem z W. Churchilla. Dánská luterská církev je 
v rozhovoru i s agnosticismem. Lze v ní sloužit pohřební obřad, kdy místo
kázání pronese farář projev na citát, který si pozůstalý vybere odjinud než z
Bible. (Tím lítější zákulisní „klání“ může probíhat o výběr písní k obřadu.) 
Představitel Johannese, herec Lars Mikkelsen, se do problematiky křes-
ťanství zabral natolik, že se po první sérii (blíže viz článek Mezi Kierke-
gaardem a Bergmanem, ET-KJ 1/2019) nechal pokřtít. Podle názoru znal-
ců rozvíjejí seriály v divácích pochopení pro slabosti seriálových hrdinů,
pro slabosti bližních i pro slabosti vlastní. Copak by se asi stalo, kdyby byl
dvacetidílný seriál Cesty Páně odvysílán na jednom z našich televizních
kanálů? Možná by potom mladí kazatelé nastupovali do prostředí vstříc-
nějšího, tolerantnějšího a ubylo by rezignací na kazatelský úřad …

František Schilla

z deníku faráře

Trvalo mi dlouho, než jsem si jako křesťan a teolog
uvědomil, jak obtížné je odpovědět sobě i druhým
na to, co to je křesťanství, co to znamená věřit, co
obnáší následovat Krista. Vzpomínám na všechny
moje blízké, kteří mě předešli do Božího království.
Usměju se pokaždé, když si na ně vzpomenu, a je
mi moc líto, že už nemohu zažívat jejich fyzickou
blízkost. Chybí mi.
Uvěřil jsem kdysi v Ježíše a v jeho náboženství tvá-
ře a učil jsem se po vzoru Dietricha Bonhoeffera
věřit. Jak se mi to povedlo, Bůh suď. Utěšoval jsem
se myšlenkou, že vím, co to je křesťanství. Když
jsem psal práci o Teologii kultury, zdálo se mi, že
křesťanství nelze v jeho teologickém a mystickém
rozměru zúžit na kult, svátosti a denominace. Círk-
vi trvalo mnoho staletí, než si sama pro sebe ujasni-
la, kým je a jaká je její úloha. Rozdělení Východu a
Západu, reformace, vznik národních církví a od-
chod obrovského počtu křesťanů ukázaly, že toto
uvědomění je proces, který skončí až s příchodem
Beránka. Když jsem psal knihu O domově, pátral
jsem po tom, v jakém prostředí hledám svou víru, a
myslel jsem přitom na domov, který je pro náš
život, i ten duchovní, nenahraditelný. Když jsem
redigoval první díl pamětí teologa a katolického
kněze Karla Skalického Vyznání na hraně času a
věčnosti, mohl jsem nahlédnout do osudu člověka,
který poznal a prožil, co to znamená následovat
Krista.
Vážím si těch, kteří ještě chodí do křesťanského
chrámu, aby se setkávali s Pánem. Je to čím dál
vzácnější. Smutným zjištěním pro mě bylo, jak moc
dovede být křesťanství ateistické, třebaže mluví o
Bohu. Myslel jsem si, že člověk sebetvrdšího srdce,
pokud v něm už úplně nevyschla míza křestního

pramene a lidskost, nakonec zjihne před tváří utr-
pení a bolesti, před lží, kterou nasvítila pravda,
před majestátem smrti, před dětmi, před očima těch,
kteří už nemají kde žádat, prosit a žebrat, a obrátí
se. Mýlil jsem se. Ptám se svých zemřelých, jak sne-
sitelný je pro ně pohled domů a také na mne. Ptám
se, co bych měl ve zbývajícím čase svého života
udělat, co neminout a co stihnout. Konec přece
může, tím spíš v téhle době, přijít docela rychle. 
Stojíme u hrobů našich milých. Vědomí konce a ne-
změnitelnosti leží před našima očima. Proměna pří-
rody a její usínání v moři barev je mi sympatické.
Co vadne a umírá, je tu k zbláznění krásné. Vezmeš
do dlaní hrst listů, a je to tvoje modlitba. Do těch
rudých jako by se otiskl Kristův bok. „Vsadil jsem
na tebe všechno,“ říkáš a pouštíš ty démanty z ru-
kou jako chléb po vodě. Kde je tedy nějaká jistota?
ptáš se nad hrobem těch, které miluješ. „Podívej se
do svých dlaní,“ slyšíš odněkud. Ve špinavých ru-
kách ti září světlo. Když si schováš ruce hlouběji do
kapes, ani tak to světlo nemizí. Jak jdeš hřbitovem
dál, vidíš mnoho dalších lidí, jak stojí u hrobů
svých blízkých, jak jim v dlaních září světlo a jak
něco říkají. Na co asi myslí? Na dětství, na lásku, na
něhu? A co si asi přejí? Cítím, jak jsou ti lidé před
Bohem vzácní a jak odvážní a dobří jsou, že přišli
právě sem. Do míst plných barev. Do míst, která se
ptají. Je mi tady s nimi hezky. Není to zvláštní? A
není v tom také odpověď?

Zdeněk A. Eminger
pro www.christnet.eu 1. listopadu 2020

Autor je křesťanský teolog, vycházející z katolicky oriento-
vaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým poro-
zuměním a světem umění. 

nemoc k smrti 2020
(nová série dánského seriálu o farářské rodině)

o křesťanství, zemřelých 
a křesťanském ateismu



Některá zvířata ráda přilnou k člo-
věku, který se o ně stará, a zůstáva-
jí mu i dlouhodobě věrná. Je to zře-
telné u koní, koček, králíků a celé
řady dalších, dokonce i u některých
ptáků. Nejvíce jsou schopností
zamilovat si paní nebo pána známi
psi. Z nich se opravdu stali přátelé
člověka.
Román o psí věrnosti vydal v roce
1940 Američan Eric Knight pod
názvem „Lassie se vrací“. Lassie,
dlouhosrstá kolie žila v rodině ang-
lického horníka. Dvanáctiletý Joe ji
miluje a ona na něj čeká každý den
před školou. Otec ztratí zaměstná-
ní, rodina je ve finanční tísni, a tak
prodají Lassii bohatému šlechtici.
Protože se fena stále snaží utéct a
vrátit se ke svým lidem, odstěhuje ji
nový majitel na své panství až na
severu Skotska. Lassie však uteče a
vydá se na dlouhou a nesnadnou
cestu domů. Je postřelena, ale hod-
ní lidé se o ni postarají. Lassie však
putuje dál, hladoví, brání se psům i
lidem. Jednoho dne čeká v zubože-
ném stavu na svého milovaného
Joea před školní budovou. Rodina
se raduje a věrnost psa pochopí i
jeho právoplatný majitel. Nabídne
Joeově rodině práci se svou smeč-
kou psů včetně pěkného ubytování.
Tento psí román byl přeložen do
řady jazyků i zfilmován. Nepo-
dařilo se mně zjistit, zda je příběh
založen na skutečnosti, nebo zda to
je autorova fikce. Pravda asi bude
někde uprostřed.
O jednom skutečném vztahu psa 
k jeho pánu jsem slyšel vyprávět,
když jsem před lety mohl navštívit
město první švédské university
Uppsalu. Dověděl jsem se, že letní
sídlo slavného švédského botanika
Carla Linného, ležící v Hammarby
15 km od Uppsaly, je přeměněno na
zajímavé muzeum. Samozřejmě
jsem se tam vypravil a nelitoval
jsem. V rozsáhlé vile zakladatel mo-
derního botanického názvosloví,
dodnes používaného, a objevitel
tisíců druhů rostlin, trávil nejen
odpočinek, ale také zde pracoval i
shromažďoval studenty. Je tu na něj
mnoho písemných i osobních pa-
mátek, nevyjímaje botanickou
zahradu s „jeho“ druhy. Byl jsem
právě jediným návštěvníkem, a tak
mně průvodce věnoval více času.
Zvláště, když zjistil, že může použí-
vat svého rodného jazyka – byl to
totiž český emigrant. A tak mě vylí-
čil i dojemnou historku o psu slav-
ného vědce. Linné byl věřící křesťan
a při pobytu v Hammarby chodíval
v neděli na bohoslužby do luterské-
ho kostela. Jeho čtyřnohý přítel ho
vždy doprovázel a čekával na
svého pána trpělivě před kostelem.
Když Linné roku 1778 zemřel,
nevynechal jeho věrný pes jedinou
neděli – aniž by mu někdo musel
říkat, který je den v kalendáři – šel 
v pravou dobu ke kostelu, čekal

venku po dobu bohoslužby, a pak
se smutně vrátil bez pána.
Právem obdivujeme službu psů,
vycvičených na pomoc nevido-
mým, hluchým nebo jinak postiže-
ným lidem. Pomalu, ale jistě si vy-
dobývá prostor v medicíně tzv.
canisterapie, pozitivní vliv přítom-
nosti psa na nemocné a staré lidi.
Jistě už jste viděli na fotografii nebo
ve skutečnosti psa, který truchlí na
náhrobku svého pána či paní. 
Michal Švehla upozorňuje na inter-
netu na úžasnou schopnost psů vy-
cítit u člověka různé druhy nemocí
už v raném stadiu. Např. psi vyba-
vení velmi jemným čichem dove-
dou rozeznat dech člověka s rako-
vinou plic. Psi vycvičení pro službu
diabetikům poznají, kdy jejich člo-
věku hrozí záchvat, a předem ho na
to upozorní.
Toto podivuhodné chování psů i
jiných zvířecích „mazlíčků“ jistě
ovlivňuje a mělo by určovat naše
vztahy k nim. Proto asi nechápeme,
že třeba v Číně je pes chován také
jako zvíře na maso. Vzpomínám na
jednoho muže, který obsluhoval
menší čistírnu odpadních vod ve
středních Čechách. O něm se vědě-
lo, že rád zabije a sní zatoulaného
psa. Lidé se ho trochu štítili, ale kdo
ho nenáviděl, byli psi. Kdykoliv se
k některému přiblížil, uvítal ho
zuřivý štěkot a vrčení. Jan Luhan ve
svém článku na  webu pod názvem
„Křesťan a zvířata“ uzavírá: Ve
vztahu věřícího člověka ke zvířa-
tům kdosi řekl, že když uvěřím,
musí to doma poznat i pes a kočka.
Nový pohled na život jako Boží dar
nemůže zůstat bez vlivu na chová-
ní člověka ke zvířatům.
Krotká zvířata, a zvláště psi vidí ve
svém člověku „vůdce smečky“, nad-
řazenou bytost. Ti dobře vycvičení
ho poslouchají na povel. A tak nás
také stavějí před otázku, zda my
uznáváme nad sebou toho, kterého
máme poslouchat a následovat.
Kristus v Janově vidění (Zj 2,10)
vzkazuje sboru křesťanů v maloasij-
ské Smyrně: Buď věrný až na smrt, a
dám ti vítězný věnec života.
Ježíšovo podobenství „O nepocti-
vém správci“ (L 16,1-13) kupodivu

vrcholí tím, že bohatý majitel nako-
nec pochválí svého správce, který
ho sice trochu ošidil, ale získal tím
přátelství dlužníků. O to překvapi-
věji pokračuje výrokem: Kdo je
věrný v nejmenší věci, je věrný také
ve velké. Nakonec se ukáže, že Vy-
pravěči nešlo o inventuru našeho
hmotného hospodaření, ale o to,
komu dáváme přednost: Nemůžete
sloužit Bohu i majetku. 
Fena mé dcery má v hierarchii
svých vztahů jasno. Její „panička“ je
bez debaty Hanka. Já sice Lišce
bydlím už pár let nejblíž, ale jsem
jenom její kamarád na druhém
nebo třetím místě. Vede mě to 
k otázkám: Dovedu já poslechnout
Boha na prvním místě za všech
okolností? To není fanatismus, ale
životní orientace a oddanost. Zvlášť
silně jsme ji prožívali za komunis-
tické totality, kdy hlásit se k víře 
v Jediného něco stálo. Ale nakonec
nás každá příležitost projevit od-
vážně věrnost Kristu zahřála jak
jarní slunce. Všimli jste si, jak je pes
spokojený u nohou svého pána?           

Pavel Javornický

Věrni člověku

Je vám 65+ a hráli jste někdy na
hudební nástroj? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2020 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz

č. 6

inzerce

JINDRA MARTIN – SLADKOwSKI MARCEL
(EDS.): BIOGRAFICKý SLOVNíK CíRKVE
ČESKOSLOVENSKé HUSITSKé. CČSH,
PRAHA 2020
s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7
Biografický slovník Církve českoslo-
venské husitské je plodem čtyřletého
úsilí editorů Martina Jindry, Marcela
Sladkowského a týmu spolupracov-
níků. Vedle Malého slovníku osob-
ností českého katolicismu 20. století
se jedná o ojedinělý církevní projekt,
který na 640 stranách předkládá
stovky hesel patriarchů, biskupů,
učitelů Husovy československé bo-
hoslovecké fakulty i Husitské teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy,
duchovních a v neposlední řadě vý-
znamných laických pracovníků Církve československé husitské. Dějiny
včetně těch církevních jsou spoluvytvářeny konkrétními lidmi, z nichž
značná část se ztrácí v toku času, jiní zase z různých důvodů vstupují
do širšího povědomí současníků i generací následujících. Přáním auto-
rů bylo poodkrýt příběhy i těch „zapomenutých“, obrazně řečeno až po
uklízečku, protože každý má v Božím díle své místo.   
Kromě abecedního hesláře s odkazem na prameny a literaturu pod kaž-
dým heslem – část hesel je doplněna též portrétní fotografií – je Biogra-
fický slovník Církve československé husitské opatřen předmluvou pat-
riarchy Tomáše Butty a podrobným historiografickým úvodem histori-
ka a archiváře Bohdana Kaňáka. Kromě editorů, kteří zpracovali nej-
větší porci hesel, patří k autorskému kolektivu například historikové
Pavel Marek, Bohdan Kaňák a Jaroslav Hrdlička, teologové Tomáš
Butta, Jiří Vogel, Jiří Beneš a Pavel Kolář, muzikoložka Ingrid Silná nebo
archivářka Jitka Balatková. Biografický slovník Církve československé
husitské lze zakoupit přes knižní velkoobchod Kosmas.

(mj)
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novinka

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte
mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. ale že zároveň
znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to
jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad
tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno
odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidí-
te, co všechno nekonají jiné národy? s jakou obratností vzdě-
lávají své rodné jazyky? Vidíte italy, Francouze, němce, angli-
čany, nizozemce, kteří všechnu moudrost řeků a římanů zna-
menitě převedli do svých řečišť? nic není ve vědách, nic není 
v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzda-
li ke čtení svým krajanům. ale kdo z Vás poskytl něco podob-
ného naší vlasti?

Jan amos KomensKý

Jiří pocházel z utrakvistické rodiny, studoval v Praze (v r. 1535 se stal
bakalářem svobodných umění) a ve Wittenbergu (poslouchal Melanch-
thona), navštívil Nizozemí a v Norimberku ho zaujalo tiskařství, které-
mu se naučil v Basileji u Frobenia a v r. 1542 pracoval u Güntera v Pros-
tějově a poznal také Olomouc. V r. 1546 se usadil v Praze jako společník
Bartoloměje Netolického, který jakožto katolík nebyl omezen Ferdinan-
dovými sankcemi po r. 1547, a proto spolu mohli 1549 vytisknout Bibli.
(V době hospodářského rozkvětu působilo v Praze už deset tiskařů, což
znamenalo konkurenci na knižním trhu.) V r. 1552 se Melantrich osa-
mostatnil, zakoupil dům na Starém Městě (v dnešní Melantrichově uli-
ci), stal se konšelem a 1577 obdržel jako uznání šlechtický titul. Později
spolupracoval se zetěm Danielem Adamem z Veleslavína, který po jeho
smrti pokračoval v tiskařské a vydavatelské práci.
Jeho tisky měly obsahově, technicky i esteticky dobrou úroveň, získal
vzdělané a nadané spolupracovníky a měl četné kontakty se zahrani-
čím, byl tolerantním novoutrakvistou, což mu umožnilo úspěšné pod-
nikání. Významně přispěl ke vzdělanosti světské i duchovní v Čechách
i v cizině.
(Řecky melas = černý, thrix =vlas, Aventinum – pahrbek s veřejnou 
knihovnou v Římě)
(Nakladatelství „Melantrich“ v Praze 1 patřilo od roku 1910 České stra-
ně národně-sociální.)
Z jeho vydavatelské činnosti (přes 200 titulů):
Biblí česká (“Melantriška“) vyšla šestkrát, Nový zákon třikrát, protes-
tantská i katolická náboženská a renesanční literatura, díla přírodopis-
ná, právnická, jazyková i antická, a to v češtině, němčině, latině a řečti-
ně, takže mohl exportovat do zahraničí.

Bohuslav Vik

Na obrázku je jediný známý portrét Jiřího Melantricha z Aventina – výřez 
z titulního listu Bible Melantrichovy z roku 1570

český renesanční tiskař 
Jiří melantricH z aVentina

(asi 1511 roŽďaloVice na nymBursKu – 19. 11. 1580 PraHa)


