
i Sborové akce o prázdninách
Ne 6. 7. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Ne 13. 7. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Ne 20. 7. 9:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (Petr Sláma)
Ne 27. 7. 9:30 bohoslužby (Jan Čapek)
Ne 3. 8. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
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Ne 10. 8. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Ne 17. 8. 9:30 bohoslužby s vysluhováním Veřeře Páně (Petr Špirko)
Ne 24. 8. 9:30 bohoslužby
Ne 31. 8. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
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Šarounová . Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, interneto-
vou Jan Šaroun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Pří-
spěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253
550, e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského
sboru. Neprodejné.

Číslo 88/červenec/srpen 2008 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen

Potštejn, Modlivý důl

Obsah
Když Ježíš viděl

jejich víru 2

Otevření ven je
prospěšné a
zdravé 4

Obrázky z vý-
letu za Čes-
kými bratry 7

Řády a chudoba 16

Co mi dávají bo-
hoslužby? 17



2 KÁZÁNÍ

Když Ježíš viděl jejich víru
Kázání Evy Potměšilové na Vinohradech 1.6.2008
Čtení: Dt 6,1–9.18 a 20–25
Text: Mk 2,1–5

Mnozí si už odmalička dobře pamatu-
jeme tento příběh. Je to poutavý příběh,
barvitý obraz, který se okamžitě dobře
vryje do paměti: dav lidí v domě i ko-
lem, muži vystupující s nosítky na stře-
chu, prorážení otvoru, lana, na nichž je
spouštěn ochrnutý muž k Ježíšovým no-
hám.

Ten příběh má ovšem ještě důležité
pokračování – evangelista Marek nám
v něm předkládá první střetnutí Ježíše
s farizei. Ti v něm od této chvíle až do
samého konce budou vidět bezbožníka a
rouhače. Stěžejním bodem celého příběhu
je zásadní rozpor mezi chápáním vztahu
Božího odpuštění a lidského utrpení ve
světle tehdejších náboženských představ
a mezi Ježíšově postoji k tomuto všelid-
skému „problému“ (nouzi).

Soustřeďme se proto na počínání
oněch čtyř mužů, kteří nesou pátého.
Tam je totiž skryto jádro onoho Ježíšova
střetu s farizei. Nevíme o těch čtyřech
nic víc, než že nesou pátého na nosít-
kách – jsou to příbuzní, sousedé, přá-
telé onoho bezmocného muže? To zůstává
v příběhu zahaleno jako v posledu nepod-
statné. Ale opravdu o těch mužích nic
víc nelze říct? Jsou to přece ti, kterým
stojí za námahu vzít nosítka s ochrnu-
tým a nést ho. A mají veliký zájem na
tom, aby jej dostali k Ježíšovi. Jsou proto
ochotni obětovat nejen svůj čas a své síly,
odložit třeba důležité obchodní jednání,
opustit rozdělanou práci, nechat vystyd-
nout přichystaný oběd a nevím co ještě.

Proč? Protože teď nastala jedinečná pří-
ležitost, teď je možno pomoci. Vše ostatní
stojí až v druhé řadě. A dozvídáme se
ještě něco víc. Tím, že nesou ochrnu-
tého k Ježíšovi, aby ho uzdravil, vyja-
dřují jasně, že nesdílejí tehdejší obecnou
židovskou náboženskou představu o místě
a významu utrpení v lidském životě. Tuto
tehdy obecně přĳímanou představu lze
shrnout asi takto: S utrpením se nedá nic
dělat, neboť je z Božího dopuštění či do-
konce je Božím trestem. Evangelisté tím,
že ukazují Ježíše, jak uzdravuje nemocné,
jak odstraňuje utrpení, jasně říkají, že
Ježíš tuto tehdy (opravdu jen tehdy?)
obecně uznávanou představu o úzké pro-
vázanosti viny a utrpení nesdílí. Odmítá
souhlasit s tím, že utrpení je od Boha, že
se s ním nedá nic dělat! A ti čtyři muži
se tolik namáhají právě proto, že se ani
oni nechtějí s touto představou smířit, ne-
ztotožňují se s ní. Proto tak odhodlaně
nesou ochrnutého na lehátku k Ježíšovi.
Nic je nezastaví, ani dav, ani bezohlední
jedinci, ani výška domu, ani pevnost zdí,
ani hloubka, nic je nedokáže odloučit od
přesvědčení, že tam v domě je ten, který
může pomoci, má moc odstranit utrpení
z lidského života. Oni nenesou na rame-
nech jen ochrnutého, oni vědomě a s pl-
ným nasazením nesou na svých ramenech
břemeno odpovědnosti za bližního. Jsou
to příbuzní, sousedé, přátelé? To není dů-
ležité. Důležité je, že jsou jeho bližními –
jsou mu opravdu nejblíže tím, že jim na
něm záleží. Jeho trápení je jejich starostí,
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Odpovědi:
Starší lidé by rádi zpívali písně

z mládí – zdají se důstojnější, obsah jde
do hloubky.

Máme rádi písně z Dodatku.
Líbí se mi starokřesťanské melodie.
Když je těžká melodie, člověk se hůře

soustředí na slova.
Rád se učím nové písně.
Závěrečná píseň by měla být jásavá.
Možná by se služba mohla informo-

vat, na co se bude kázat, a nabídnout pís-
ničku, která by se hodila.

Ostatní prvky
Proč na úvodní pozdrav neodpovídáme li-
turgicky, jak je to obvyklé v jiných tra-
dicích? (např. Pán s vámi, i s tebou) a
slušné i v občanském životě?

Co brání i jiným aktivním vstupům
účastníků shromáždění do průběhu boho-
služeb, který je u nás omezen jen na
společnou recitaci Modlitby Páně – např.
střídavou recitací žalmu či jinými for-
mami? Pokus Martina Zikmunda o spo-
lečnou recitaci tajemství víry aj. prvků
při VP se příliš neujal, proč, co brání?

Ohlášky – proč při nich nezmiňujeme
např. narození dětí, důležité vzkazy o ne-
mocných nebo od nich apod.

Jaká doporučení pro naši kazatelku a
všechny, kdo ohlášky připravují, máme?

Odpovědi:
Nechybí nám pozdrav pokoje při VP?
Liturgické prvky při bohoslužbách se

příliš nelíbí – máme pocit, že je to ka-
tolické, cizí, máme strach z formalismu,
není to naše tradice, máme pocit, že je
to tak trochu na povel a „stádem“, chybí
spontánnost.

Snad by se při ohláškách mohlo ozná-
mit, že je třeba navštěvovat lidi.

A na závěr ještě první příspěvek do
diskuse – mě osobně hodně oslovil nápad,
aby při VP byl dán prostor pro tichou
chvíli, v níž by člověk mohl vyznat své
konkrétní hříchy a na Večeři Páně se při-
pravit, pokud již to nestihl udělat dříve.
Nejde přece o nějakou všeobecnou, nejas-
nou milost, v níž se snadno se svými hří-
chy schováme, aniž bychom je museli vů-
bec pojmenovat (Pane, všichni jsme zhře-
šili a Ty jsi hodný, že nám to odpouštíš).
Jde přece o milost drahou, danou kon-
krétně nám (zhřešil jsem v tom a v tom,
selhal jsem tady a tam, sám si nepomohu,
prosím odpusť mi a pomoz mi již nese-
lhávat). Otázka konkrétnosti mě ostatně
trochu trápí i při přípravě presbyterských
přímluvných modliteb pro bohoslužby –
myslím, že když se za někoho přimlou-
váme, máme věřit, že jeho situace se sku-
tečně může změnit, že Pán Bůh nás slyší
a má moc zasáhnout. A asi ten Boží zásah
máme i trochu vyhlížet, ne se jen pomod-
lit, odejít a zapomenout, že jsme Pána
Boha za někoho či něco prosili. Nemá
přece smysl jen odříkávat bezzubé vše-
obecné modlitby (ať je všude mír, ať se
všichni mají rádi, ať se všichni nemocní
uzdraví), v jejichž splnění ani sami nevě-
říme, protože v tomto případě jsou nad
naše chápání světa, v němž žĳeme. Snad
jednou, v Božím králosvtví. Je však velmi
těžké najít hranici, jak se modlit kon-
krétně, a přitom nevyslovit určitá jména.
Obvykle se snažím modlit za určité sku-
piny lidí a věřit, že každý z účastníků
bohoslužeb ví o někom, koho se to může
týkat, a může si tedy tuto modlitbu ně-
jakým způsobem přivlastnit a zkonkrét-
nit. Někdy se však konkrétní jména de-
rou sama na jazyk – víme však, zda by
to konkrétním lidem nebylo spíše nepří-
jemné?

Jana Šarounová
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nás Pán Bůh ani sestra kazatelka nebu-
dou zlobit.

Otázky psané kurzívou předložil bratr
profesor k diskusi – reakce pod nimi
nejsou vždy přímými odpověďmi na ně,
ale spíše volnými úvahami na dané téma.

Kázání
Co očekávám od kázání?

Poučení, povzbuzení? Vyjádření k ak-
tuálním otázkám (i veřejným – proč ano,
proč ne)?

Čekám, že kazatel/ka je především ex-
pert na výklad Bible, kterým já nejsem,
nebo také pastýř/ka, který/á umí citlivě
vstoupit do zápasů víry svých posluchačů
a oslovit je Božím slovem? Nebo obojí?

Uvítal bych předem znát text (téma)
kázání, abych se na ně mohl připravit?

Jiná doporučení pro naši kazatelku?
Odpovědi:
Povzbuzení, poučení, rady do způ-

sobu života
Co všechno neznám a toužím se o bibli

dozvědět
Když v neděli z nějakého důvodu

nejdu na bohoslužby, den je prázdný.
Cítíme velkou vděčnost za to, že

máme kam jít, koho slyšet, čemu věřit,
z čeho se radovat, co trpělivě vydržet.

Modlitby
Mají být dlouhé, nebo krátké? Co lépe při-
spívá k soustředění, abych mohl přednáše-
nou modlitbu považovat za svou?

Nebylo by vhodné každou modlitbu
ukončovat společně vysloveným Amen?
Co by to vyžadovalo?

Přímluvy: Jak konkrétní by měly být?
Mají mít nějaké pevné schéma? Mohou

do nich vstoupit i konkrétní prosby účast-
níků bohoslužeb? Jakým způsobem? Vol-
nými vstupy z pléna?

Má být úkon kajícnosti (vyznání
hříchů a slovo milosti) v každých boho-
službách? Proč ano, proč ne? Nebo jen
pro VP? Pokaždé stejnou formou?

Odpovědi:
Modlitby by měly být připravené (aby

nevyzněly ploše, nevyšuměly).
Na jejich délce nezáleží.
Modlitba by měla mít logiku, výstiž-

nost.
Je k ní potřeba vedení Duchem sva-

tým.
Je dobré mít i při bohoslužbách ti-

ché chvíle, soustředění na krátké osobní
přímluvy.

Nemělo by být vyznávání hříchů kon-
krétnější (chvíle ticha pro osobní vyznání
hříchů)?

Někdy nám chybí chvály (jen pro-
síme).

Písně
Zpíváme s chutí písně nové, staré, žalmy,
citové, jiné? Nezáleží na tom, jen je-li
píseň pěkná? Učíme se rádi zpívat nové
písně (Dodatek, Svítá)?

Vadí mi, že nové písně neznám, a
proto si pořádně nezazpívám, dávám tedy
přednost těm, které znám?

Je výběr písní výlučnou záležitostí
toho, kdo vede bohoslužby? K čemu by
měl při výběru přihlížet? K souvislosti se
zvěstí kázání? K období církevního roku?
K liturgické struktuře bohoslužeb? K oblí-
benosti mezi účastníky shromáždění?

Jaká doporučení bychom v této věci
dali naší kazatelce?
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a proto odmítají před lidskou nouzí rezig-
novat.

A toto jejich počínání, ono mani-
festační nesdílení obecné představy o utr-
pení jako trestu za hřích označuje Ježíš
jako víru. „Když Ježíš viděl jejich víru.“
Taková víra se nezastavuje před žádnou
překážkou. Taková víra má fantazii, vy-
nalézavost. Marek to ve svém příběhu
podtrhuje zmínkou o rozebrané střeše.
Nejde mu ani tak o otázku technické pro-
veditelnosti (proto Mt neuvádí), ale o to,
co se tím vyjadřuje, jde o zvěst. Marek
je zde věrný své koncepci, ve které je
víra naplněna jistým napětím. Předsta-
vuje víru jako paradox – jakési „a přece“
– takové „i když se zdá, že to nepůjde“ –
jisté „navzdory“, které zmocňuje člověka
k tvůrčí a někdy snad i neobvyklé akti-
vitě. „A přece“, které nenechá člověka
složit ruce v klín tam, kde jsme zdánlivě
v koncích.

„Když Ježíš viděl jejich víru.“ My
jsme zvyklí tento termín víra užívat spíš
v souvislosti s vnitřním nasměrováním
člověka – „Věřím, že je Bůh, nebo ne-
věřím, či spíše věřím, že Bůh není. Vě-
řím někomu, já si věřím, nevěř tomu,. . . “
(„Víte, paní farářko,“ slýchala jsem velmi
často od lidí tzv. na okraji sboru, „já
věřím, ale“ – a pak následoval nějaký
ten důvod, proč s vírou „nejít na trh“,
jaksi ji nedosvědčovat v praxi. A teď, i
když se víc pohybuji mezi lidmi necír-
kevními, zase často slýchám – „věřím,
že“ – a následují různé teorie). Ale bib-
lická víra, Ježíšem viděná víra není osob-
ním, vnitřním věřením, jakýmsi rozpolo-
žením mysli. Biblická víra je vztahová,
aktivuje člověka – ve vztahu k Bohu, ve
vztahu k člověku. Už ten starozákonní
oddíl, který jsme dnes slyšeli, odkazuje
k takovému chápání: „Budeš své vyznání

mít v srdci, také viditelně napsané na
veřejích svého domu, budeš je vštěpovat
svým synům, budeš dodržovat přikázání
– ne jiná než Desatera – jediný Bůh a
neporušené vztahy lidského společenství.
V tomto společenství může tvá víra, Iz-
raeli, dojít naplnění.“ Ne promýšlená, ale
žitá víra.

Ježíš zcela v intencích tohoto staro-
zákonního pojetí VIDÍ VÍRU těch čtyř.
Nejde o jejich osobní věření, ale o jejich
aktivní vztah k ochrnutému. Víra může
nabývat mnoha podob a konkrétních pro-
jevů tak, jak je mnohotvárný život. A náš
příběh přibližuje jeden projev živé víry.
Ve vztahu plném zájmu a pomoci – v ne-
sení těch, kteří trpí, kteří potřebují naši
pomoc, tam naše víra získává zřetelné ob-
rysy. Může být viděna.

Ježíš říká ochrnutému: „Synu, od-
pouštějí se ti hříchy.“ Proč ale Ježíš mluví
o vině, když jsem řekla, že nesdílel obec-
nou představu o spojitosti mezi utrpením
a vinou? Ježíš o jisté souvislosti ví, ale
rozumí jí zcela jinak: ne že když někdo
trpí, pak to na něj Bůh seslal jako trest
za konkrétní vinu, selhání, hřích, ale: že
žádná lidská vina nezůstane bez důsledku
– působí utrpení. Někdy je to evidentní,
přímé, jindy skryté – ne tak přímočaré
(lehkomyslné činy, hromadí se, následky
někdo odnese – příroda?) „Synu, odpouš-
tějí se ti hříchy.“ To je Ježíšovo ujištění
trpícímu: „Tvé ochrnutí není trest za tvé
viny! I pro tebe platí Boží milosrdenství
a odpuštění“ – to jsou osvobozující slova,
rozvazující, aktivující. Když Ježíš mluví
ochrnutému o vinách, nesnaží se mu vy-
světlit smysl jeho utrpení, ale nabízí mu
novou možnost života. Boží milosrdenství
se naplňuje v uzdravení ochrnutého – a
když je nyní zdráv, ať jde domů a svým
jednáním nerozmnožuje ve světě utrpení.



4 ROZHOVOR

Velmi mnoho a často se v evangeli-
ích mluví o zdraví a o utrpení. V žád-
ném z těch vyprávění však nenajdeme
hlubokomyslné úvahy o smyslu utrpení
ani duchovní potěšování trpících. Utrpení
jako takové je nesmyslné. K hrůze utrpení
právě patří, že nemá logiku, že neexistuje
žádné vysvětlení jeho smyslu. Evangelisté
nám představují Ježíše jako toho, který
utrpení nevysvětluje ani nepodává teolo-
gické výklady. Ježíš se staví proti lidské
nouzi, utrpení na odpor. Odstraňuje je.

„Když Ježíš viděl jejich víru. . . “ Po-
stavit se po Ježíšově způsobu k lidské
nouzi, k utrpení je jediný správný a
smysluplný postoj. Znamená: tam, kde
můžeme utrpení odstranit, tam je od-
straňme, kde je odstranit nemůžeme, po-
kusme se je zmenšit. A kde je nemůžeme

odstranit ani zmenšit, tam snad můžeme
nabídnout alespoň kus poctivé lidské blíz-
kosti a tiše je spolu nést. Ježíšovo při-
takání akci čtyř mužů nám jasně uka-
zuje směr – chce to někdy vynalézavost,
možná i nevšední řešení, někdy i odvahu
jít za obecně uznávané představy a prak-
tiky. Stává-li se nouze druhého mou sta-
rostí, pak musím, mohu v onom markov-
ském „a přece“ víry najít to nejlepší ře-
šení, jak pomoci.

A chceme-li mluvit o své víře, pa-
matujme, že víra se zviditelňuje, získává
zřetelné obrysy, dochází svého naplnění
v postojích vůči druhým, ve vztazích,
v pomoci tam, kde je toho třeba, v ne-
sení těch, kteří jsou odkázání na pomoc
druhých, na naši pomoc.

Otevření ven je prospěšné a zdravé
Rozhovor o Mateřském centru se Zuzanou Bruknerovou

Zuzko, už nějaký čas se na staršov-
stvu i mimo něj povídá o tom jak by
mohlo dál fungovat Mateřské cen-
trum. Ty jsi převzala po Evě Šor-
mové, která centrum založila, hlavní
starost o jeho chod a směr práce
v něm a několik let jsi tomu vě-
novala hodně energie a péče. Poví-
dání o budoucnosti Mateřského cen-
tra nastartovala tvoje obava, že už
se této práci nebudeš moci věnovat
s takovým nasazením jako dříve a
že ses prozatím nedohodla na pře-
vzetí vedení s nikým z ostatních,
kdo v Mateřském centru pracují. Je
to hlavní důvod, pro který se nyní
otázka MC řeší?

Ano. Již nějakou dobu se projevuje

nedostatek mé energie a času v provozu
centra velmi kolísavou návštěvností. MC
je jako zahrádka, na kterou je potřeba
myslet, kypřit, zalévat. Ale: v souvislosti
s mým plánovaným upozaděním, resp.
odchodem se ukazují nové možnosti a MC
– alespoň mně se zdá – opět ožívá.

Možná jen pro zopakování, jak fun-
guje Mateřské centrum? Kdo v něm pra-
cuje? Kdy je otevřené? Kolik maminek
s dětmi je průměrně navštěvuje? Jaké
další věci vedle základní služby MC po-
řádá?

Naše mateřské centrum působí jako
služba maminkám na mateřské dovolené.
Poskytuje jim malinký, ale příjemný pro-
stor k rozhovoru, poznání jiných ma-
minek, vytváření vztahů. Připadá nám
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jištěna. Ještě jednodušeji řečeno – k za-
jištění provozu církve tehdy i dnes je
třeba peněz. Protože dnes již není pánů
typu Petra Voka, Václava Budovce, Ar-
nošta Krajíře nebo Karla Staršího ze Že-
rotína, kteří tehdy dávali, pomáháme si
sami. Teď se trochu „oslím můstkem„do-
stáváme k řádům. Aby se nestalo to, nad
čím si Komenský takto posteskl: „Ku pří-
kladu zavolali byli M. Ezroma Rudingera
do Evančic, aby Jednotě mládence cvi-
čil bez vysílání jich tak nákladného do
cizích škol. I svolili páni každoročně na
něj dávati plat (jakž v Historiích Morav-
ských zapsáno), a to některý rok potr-
valo (ne bez patrného užitku). Ale když
se pánům dávati stesklo, Ezrom puštěn
zase.“ Máme v našich řádech napsáno,
proč a jak by se mělo dávati. Píše se
tam toto: „Hospodaření církve spočívá na
dobrovolné obětavosti jejich členů. Jejich
ochota pečovat o hmotné potřeby církve

je jedním z projevů živé víry a vztahu ke
sboru a církvi.“ Výše daru ponechána na
úvaze každého jednoho z nás, pouze do-
poručeno dávat 5% z ročního příjmu. To
jsou slova na stránkách Hroznu již mno-
hokrát omletá, přesto stále dávají prostor
k zamyšlení nad tím, jak bratří z jednoty
českobratrských evangelíků v jednadva-
cátém věku řády ostříhají.

Nemusíme se naštěstí bát toho, že by
náš sbor byl finančně nesoběstačný – to
se v nejbližší době díky výnosům ze sbo-
rového domu nestane. Je také pravdou,
že průměrný roční dar (salár) roste, za
což bych rád poděkoval jménem staršov-
stva všem, kteří si ze svého ve prospěch
sboru oddělují. Všem pánům i paním vi-
nohradským bych pak rád napsal, aby se
jim dávati nestesklo, neb jak psáno výše,
je ochota o hmotné potřeby pečovat dů-
ležitá věc.

Matěj Cháb

Co mi dávají bohoslužby?

Při poslední rodinné neděli měl na
toto téma hovořit bratr profesor Filipi.
Nakonec nešlo o přednášku – spíše o roz-
hovory ve skupinkách na téma kázání,
modlitba, písně apod. Shodou okolností se
mnozí z nás (včetně mě) této sborové ne-
děle neúčastnili. Otázky i odpovědi jsou
však zajímavé, a proto se k nim na strán-
kách Hroznu vracíme. Pro naši kazatelku
i pro staršovstvo by jistě bylo zajímavé
a důležité, kdyby se o této tématice rozvi-
nula větší diskuse. Jistěže vedení bohoslu-
žeb do značné míry určuje kazatel sboru,
jeho spiritualita, jeho osobní spočívání
v tom, jak bohoslužby vypadají. Příliš ji-
nak to asi ani být nemůže – má-li něco

sdělovat, musí sám cítit, že se k pořadu i
průběhu bohoslužeb může přiznat a ztotož-
nit se s ním (nejde asi každou neděli před-
stupovat před farníky s tím, že mi něco
na bohoslužbách opravdu nepřekonatelně
vadí). Jistě ale i účastníci bohoslužeb mo-
hou mít na věc svůj názor – což ukázala
i nedávná anketa o VP, která se setkala
s poměrně velkou vstřícností při vyplňo-
vání i s poměrně vyhraněně převažujícím
názorem. Pro mě osobně to bylo překva-
pení – možná že stojí za to o těch věcech
více mluvit. Obvykle to děláme v osobních
rozhovorech a ve skupinkách přátel – po-
kud by však stránky Hroznu mohly slou-
žit k diskusi na toto téma, jistě se na
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Domek Na sboru – stojí na místě, kde stával první bratrský sbor (z něj snad
dochovány některé stavební prvky).

Matěj Cháb

Řády a chudoba

Když už jsme v tomto čísle nakousli
téma Českých bratří, nedá mi, abychom
se na ně nepodívali ještě jednou, a to tro-
chu z jiné strany, tentokrát ani ne tolik
k zábavě, jako spíše k poučení. V třicá-
tých letech 17. století stále ještě refor-
movaná emigrace doufala ve zvrat po-
řádků. Toto doufání bylo podpořeno v le-
tech 1631 a 1632 také tím, že se v třiceti-
leté válce naklonilo štěstí k evangelíkům
a Praha byla v saských rukou. Tehdy píše
čerstvě zvolený senior Jednoty bratří čes-
kých řádky určené snad pro synod. Za-
bývá se v nich mimo jiné také přemýš-
lením o zachování a rozšíření Jednoty a
o důvodech, pro které Jednota nerostla
tak, jak by mohla. Jako jednu z překážek
růstu Jednoty vidí chudobu. Chudobu,
která bránila rozvoji škol, existenční jis-

totě učitelů a skrze to i růstu Jednoty.
Dále se ve stejném spise zabývá Komen-
ský úctou členů Jednoty k řádům této
církve. Reakce na toto oslabení je zde
vyjádřena takto: „Nad čímž pobožnější
vzdychali, někteří pak (víme osoby) žer-
tíky z toho strojili, že kdo by prý řekl,
že Bratří nemají řádů, nepravdu by pra-
vil; ale kdo by řekl, že jich ostříhají, kla-
mal by.“ I když po pravdě řečeno, toto se
spíš váže k celkové zbožnosti a uvolnění
mravů nežli pouze k chudobě.

Jak to tak vypadá, řešili Bratří před
těmi bezmála čtyřmi sty lety podobné
problémy, které před námi leží dnes. I jim
bylo jasné, že k tomu, aby Jednota bratří
českých v Čechách i jinde prospívala, je
potřeba, aby byla – jak se tehdy říkalo –
opatřena. Dneska bychom řekli spíše za-
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velmi užitečné vytvářet takové místo ve
velkém městě, jako je naše. Děti se učí
sociálnímu chování – někdy se poprvé
v životě musí dělit o hračky apod. Sa-
mozřejmě nemáme pedagogické ani psy-
chologické vzdělání, a tak je někdy tato
miniaturní škola vztahů a tolerance ná-
ročná a někdy ji i nezvládneme. To po-
tom maminka s křičícím či poškrába-
ným dítětem odchází. Záměrně se sna-
žím popisovat naši práci takto neidealis-
ticky. Máme však okruh maminek, které
vědí, že to vše k životu patří a do cen-
tra se vracejí. Myslím, že nás vyhledá-
vají hlavně maminky, které hodně pře-
mýšlejí o výchově svých dětí, o vzta-
zích v manželství, ale i o okolním dění.
Takové přemýšlivé maminky. Otevřeno
máme třikrát týdně – pondělí, středa, pá-
tek – dopoledne od 9:00 do 12:00 hod.
Aktivně spolupracují – Ester Slaninová
– od února vede velmi oblíbenou hu-
dební dvacetiminutovku pro nejmenší –
nakoupila pro děti bubínky, xylofónek
a pár dalších chrastítek a zvonítek. Na
každé pondělí má připravenou písničku
anebo dvě a ty ilustruje věcmi z reálného
života. Jednou např. jsem ji půjčovala
naši motyku, dále pužívá plyšáky, atd.
Ve středu mívá službu Laďka Königová
a v pátek Zuzana Bruknerová. Jednou
týdně, střídavě ve středu a v pátek, máme
připravenou výtvarnou činnost pro ma-
minky.Toto jsme však v posledním polo-
letí pro nedostatek sil změnily a výtvarná
činnost není tak pravidelná. Ke konci mě-
síce k nám pravidelně již po několik let
zveme profesionální herce, hlavně lout-
koherce, kteří hrají pro nejmenší – na
tuto činnost žádáme každoročně poměrně
úspěšně o grant MČ Prahy 2. (Loni jsme
obdrželi 30 000.–Kč, letos 20 000.–Kč).
Další osobou, podílející se na zdárném

provozu, je Markéta Mráziková. Ta se
však už pomalu vrací ke svému povolání.
Do budoucna by nám jednou měsíčně při-
pravovala výtvarné dopoledne. Spřízně-
nými dušemi a oporou jsou Jitka Krupič-
ková, Eva Svobodová a Adéla Popelářová.
Jednou za půl roku pro nás sestry pod
vedením Magdy Jelínkové z Vršovického
sboru připravují burzu dětského ošacení,
hraček. . . S burzou velmi pomáhá naše
sborová sestra Jarmila Raisová. Návštěv-
nost v centru kolísá. Někdy se sejde 7 ma-
minek, někdy nepřĳde nikdo. Odhaduji,
že v průměru to budou 2–3 maminky s 1–
2 dětmi na 1 dopoledne. Návštěvnost div.
představení bývala větší – přes 20 mami-
nek s dětmi, dnes je to cca 15.

O jakou službu v tvém případě jde –
o co všechno se staráš a jak v centru
pracují ostatní?

Podstatu své služby bych nazvala –
starost. Mám starost, jestli maminky při-
jdou, myslím na to, koho bychom mohli
pozvat, s kým jsem se seznámila a mohl
by naše MC využít. Mám to nějak v krvi
a pořád znovu se ptám, jestli to není ně-
jaký fatální omyl – že si totiž myslím, že
jsme tvorové společenští a že se máme tu-
díž spolčovat, jeden od druhého se učit.
Že je velmi prospěšné vycházet ze svých
domovů a setkávat se s jinými. Mnohdy
– tedy většinou – to není příliš pohodlné,
ale je to nutné k našemu vývoji. Připouš-
tím, že se můžu mýlit. Anebo, že to mů-
žou jiní lidé vidět jinak. Z této základní
starosti a přesvědčení vychází moje práce
pro MC. Konkrétně:
Dopolední služba v MC jednou týdně
Domlouvání divadelních představení
Domlouvání výtvarných programů
Podávání žádostí o granty
Jejich účtování
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Účetnictví MC – velmi jednoduché (pů-
vodně ho dělala Eva Svobodová, s 3 dětmi
si zatím netroufá)
Propagace – Noviny Prahy 2, sborové
web stránky, evangnet, nástěnka, web
Prahy 2, plakáty.
Tady je náročnější hlídání termínů.
Kdysi jsem i uklízela, ale v současnosti je
myslím úklid víceméně na bedrech Ester.
Ubytování – t.j. prádelna
Svolávání organizačních schůzek MC –
jednou za čtvrt roku.
Postupně se o práci dělím, takže žádost
o letošní grant podávala Markéta Mrá-
ziková, Ester pracuje také čím dál víc
– možná by bylo řešením do budoucna
veškerou práci rozdělit. S malými dětmi
může být služba dost dobrodružná. Ne-
vím, jestli to můžeme od maminek žádat.
Uvědomuji si, že na začátku byly k dispo-
zici dvě matky s odrostlými dětmi – Eva
Šormová a Hanka Potměšilová, později i
já. Tak to mohla být opravdu služba ma-
minkám. Dnes je to tak, že by si maminky
měly sloužit navzájem. Je otázka, jestli
budou mít chuť do takového podniku jít.
Je to někdy opravdu řehole a pro méně
dobrodružné povahy nepřĳatelná. Proto
ani já nechci vytvářet na ně tlak. Uvi-
díme.

Mateřské centrum je „de iure“ pro-
vozováno sborem, není to žádné ob-
čanské sdružení nebo o.p.s. Myslíš
si, že tohle uspořádání je dobré?
Z jakého důvodu si myslíš, že je pro
sbor dobré MC provozovat?

Myslím, že současné naprosté spojení
se sborem je to nejlepší, co MC může
mít. Důvod – pro MC je vše samozřejmě
pohodlnější a pro sbor – krátce řečeno,
myslím, že mu děláme reklamu. Do sbo-
rových prostor nakouknou lidi z venku,

třeba někdy padají předsudky – lidi zjistí,
že svět církve je normální svět. Otevření
ven mi připadá velmi prospěšné a zdravé.
Ale nejen to, i pro naše sborové maminky
to může být dobré, ale to by musely říct
ony samy. Já osobně jsem velmi ráda, že
jsem s nimi a jejich dětmi v tak úzkém
kontaktu.

Dovedu si představit, že může do-
cházet k tomu, že sbor jako instituce
zapomene na sbor Mateřské cent-
rum. Cítíš že se tohle stává?

Asi ani ne, nedokážu na to odpovědět.
Myslím, že se za MC lidi modlí, jinak by
už myslím bylo dávno po něm. Je taky
naší věcí dožadovat se pozornosti. To se
děje myslím právě teď, kdy cítíme vlastní
nedostatečnost.

Pomohlo by, kdyby se v nějaké ob-
lasti přístup sboru k Mateřskému
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Kunvald – zrod Jednoty

V Praze pod kazatelnou Týnského
chrámu, ze které zazníval hlas Rokyca-
nův, vyrostla skupina utrakvistů, tou-
žících po životě blízkém životu prvotní
církve. Rokycana je nejprve seznámil
s Chelčickým a pak, když jejich touha ne-
utuchala, pro ně vyjednal možnost tako-
vého života okusit na panství Jiřího z Po-
děbrad, v Kunvaldu v Orlických horách.
Sem přišli pod vedením Řehoře Kraj-
čího roku 1457. Po deseti letech života
v ústraní se rozhodli k radikálnímu kroku

– vytvoření vlastní na Římu nezávislé cír-
kevní struktury. V roce 1467 losem vy-
brali prvního biskupa, na kterého přenesl
svěcení valdenský biskup Štěpán (přes
faráře Michala ze Žamberka). S tímto
krokem Bratří se nevyrovnal Rokycana,
který se jich rok nato veřejně zřekl.
V tomto roce, tedy 1468, začíná první
velké pronásledování Bratří, které trvá až
do roku 1609, kdy je vydán Rudolfův ma-
jestát, a je obnoveno po bitvě na Bílé
Hoře.

Bratrská lípa – podle tradice zde zasadili představitelé Jednoty tři lípy, když
opouštěli vlast v dobách první emigrace po bitvě u Mühlberku. Ty měly být symbo-
lem věcí podstatných, které má člověk Bohu dávat – tedy víry, naděje a lásky. Dnes
jsou tyto tři kmeny srostlé v jeden strom, jehož stáří je dohadováno na zhruba oněch
450 let, které uběhly od poloviny 16. století.
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Místo, na kterém stával srub, v němž žil Řehoř Krajčí a později i Komenský

Místo, kde (nedoloženo) žil Komenský, s pomníkem z počátku 20. století.
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centru změnil? V jaké a jak?
Neumím na to asi dobře odpovědět na

papíře. Vztah sboru a MC potřebuje spíš
osobní rozhovory.

Prozatím bylo na staršovstvu do-
hodnuto, že na podzim bude MC
otevřeno v současné podobě a sbor
bude hledat nějakou cestu k jiné
formě fungování. Jak dlouho myslíš
by tohle hledání mělo trvat?

Do konce roku 2008. . . .

Jaké jsou podle tebe možnosti v po-
kračování práce MC?

Záleží na tom, jak se vše vyvine. Jaké
myšlení a nápady zvítězí. A to je mys-
lím v rukou Božích. Velmi bude záležet
na otevřenosti případných spolupracov-
níků ke společné práci a ochotě slyšet
Boží slovo. Původně mi jako jediné ře-
šení připadala placená síla, dnes si mys-
lím, že bychom s tím mohli počkat, vidím
naději v okruhu maminek, který by mohl

vzniknout kolem Ester Čaškové, resp. je-
jích biblických zamyšlení s maminkami,
na kterých jsme se už domlouvali a Ester
ochotně souhlasila. No – placená síla by
se ale asi do budoucna hodila.

V jakém případě si myslíš, že by
bylo lepší MC uzavřít?

Tehdy, kdyby se práce v MC stala pro
všechny jen neradostnou křesťanskou po-
vinností a navíc by vše trvale skomíralo.

Jak bychom mohli, my ostatní při-
spět k nalezení další cesty pro ra-
dostné pokračování práce MC?

V tuhle chvíli myslím, že modlitbou
za přítomnost Svatého Ducha při budou-
cích rozhovorech a uvažování o budouc-
nosti MC. Děkuji za všechny sestry z MC
všem, kdo se zabývají jeho minulostí,
přítomností i budoucností. Děkuji Pánu
Bohu za to, že přes všechny těžkosti MC
zachoval až doteď. Buď vůle Tvá.

Ptal se Matěj Cháb

Obrázky z výletu za Českými bratry

Zpočátku bych rád objasnil otázku,
proč byl náš výlet veden právě po sto-
pách Českých bratří. Odpovědí je něko-
lik a jsou celkem nasnadě – jednak nápad
na uspořádání výletu vznikl vloni, tedy
v roce výročí vzniku a obnovení Jednoty
českých bratří, pak přece jen jsme církev
českobratrská, a ačkoliv se hlásíme k růz-
ným reformovaným kořenům, českobratr-
ský je jedním z nejsilnějších z nich. Po-
slední důvod uvidíte sami, když v ne-
děli vyjdete z kostela, přejdete na dru-
hou stranu ulice a zahledíte se na fa-
sádu sborového domu. Stavitelé ji vyzdo-
bili bustami mužů, o kterých se asi do-

mnívali, že jejich odkaz by měl být ob-
zvláště ctěn. Vedle jednoho utrakvistic-
kého krále, jednoho husitského vojevůdce
a naší tradicí poněkud opomíjeného refo-
mátora (který byl upálen v Kostnici roku
1416), tu najdeme busty čtyř dalších vy-
nikajících mužů, kteří však s kališnictvím
nemají tolik společného, neb byli v po-
čtu Jednoty bratří českých. Pokud by fa-
sádě nevévodila romantická podoba Mis-
tra Jana Husa, byli by Čeští bratří v pře-
vaze. Z toho lze usuzovat, že i pro vi-
nohradské reformované byli Čeští bratří
tím, ke komu se stojí za to vracet.

Naše cesta měla pět zastávek, které
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alespoň částečně ukázaly, jaké bylo puto-
vání jedné z nejstarších českých reformo-

vaných církví.

Doby největšího rozmachu – Brandýs nad Labem a Mladá Boleslav

Ačkoliv to Čeští bratří neměli nikdy
lehké a po celé 16. století nad nimi vi-
sel tzv. Svatojakubský mandát (nařízení
o pronásledování Jednoty bratří českých
z roku 1508, které mělo oproti dřívějším
dekretům tu nepříjemnou vlastnost, že
bylo zapsáno do desek zemských a tím na-
bylo platnosti zemského zákona), přesto
zažívají v této době opravdu velký roz-

květ. Když se Bratří v roce 1490 a ná-
sledně 1499 (po vítězství větší strany)
dohodli, že mohou přĳímat také vyšší
šlechtu, dostalo se jim mocných ochránců
a také štědrých mecenášů. V té době se
Bratří usídlují na panství Cimburských,
které později spravují (až do roku 1547)
Krajířové z Krajku.

Brandýs nad Labem

Na konci 15. století zdědil Brandýs
pan Jaroš Tovačovský z Cimburka, jenž

ve druhý sňatek vstoupil s paní Johan-
kou z Krajku. Po smrti Jaroše (1493) a
jeho jediného syna Adama (1502) stala
se paní Johanka majitelkou Brandýsa, je-
muž udělila četné výsady (odpuštění po-
varného, právo na sklad soli a právo svo-
bodně pivo vařiti, r. 1508). To praví Ot-
tův slovník. Čeští bratří zde konali ně-
kolik synodů a obdrželi od bratra ře-
čené paní Johanky, pana Kunráta Kra-
jíře z Krajku (ten vstoupil roku 1530 do
Jednoty českých bratří), i zdejší farní kos-
tel k užívání. Když žádala dolní konzistoř
navrácení farního kostela, nechali Krají-
řové z Krajku Bratřím postavit vlastním
nákladem roku 1541 kostel nový. Tento
bývalý bratrský sbor je dnešní děkanský
kostel obrácení Sv. Pavla. Stavbu provedl
Matěj z Milána – jinak též známý jako
Matěj Vlach, dnes ale spíše jako Mat-
teo Borgorelli – který se narodil okolo
roku 1510 v Itálii (není jisto kde – možná
v Porlezze, možná v Miláně) a zemřel
roku 1572 v Brandýse nad Labem. Bor-
gorelli byl nejdříve stavitelem a architek-

HISTORIE 13

Zeď bývalého sboru, který nechali zbořit Žerotínové, aby nepadl do rukou nebratr-
ských, spolu s náhrobní deskou z hrobu seniora Matouše Konečného.
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Modlivý důl (na obálce, pozn. red.)
– s trochou nadsázky se dá říci, že všude
tam, kde měli Bratří sbory, najdeme ně-
jaký ten Modlivý důl. Jsou to místa, kde
Bratří konali shromáždění v dobách, kdy

se na dveřích jejich sborů nacházela císař-
ská pečeť. Pak hledali místa, kde by se
mohli scházet, aniž by to bylo nápadné,
lesnatá údolí, skály . . . . .

Brandýs nad Orlicí – počátky i konce Českých bratří

Brandýs patřil již od počátku k dů-
ležitým centrům Českých bratří, zde na
panství Kostků z Postupic, pozdějším
pak panství žerotínském, dožil bratr Ře-
hoř Krajčí – jeden ze zakladatelů Jed-
noty. Zde se konala roku 1490 památná
synoda, na které se Jednota rozhodla vy-
dat cestou vzdělání (a pokud to bude
nutné, i vstupu do státní služby) a která
dovolila Jednotě vyrůst ve velkou církev.
Zde se skrývali Bratří za dob pronásledo-
vání – jak po bitvě u Mühlberku, tak po
bitvě na Bílé Hoře, sem se po svém pro-

puštění uchyluje Jan Augusta (byť v té
době z Jednoty formálně vyloučený) a
zde se skrývají i přední představitelé Jed-
noty po roce 1620 (až do vydání obnove-
ného zemského zřízení 1627). Komenský
tu píše Labyrint světa, Hlubinu bezpeč-
nosti a další díla, také se tu roku 1624
podruhé oženil. Místa spjatá s Jednotou:

Místo, na kterém stála žerotínská
hrobka, ve které odpočíval i Karel Starší
ze Žerotína.

Místo, kde stálo žerotínské sídlo.

HISTORIE 9

tem Krajířů, ale po konfiskacích, které
následovaly po bitvě u Mühlberka, zů-
stal na Brandýse jako stavitel císařský.
O stavbě brandýského sboru se praví, že
je to nejstarší volně stojící renesanční sa-
krální stavba ve střední Evropě. Matěj
Vlach tu použil prvky, které jsou plně
rozvinuty na budově bratrského sboru
v Mladé Boleslavi.

Tou dobou už Bratří na Brandýse ne-
dali spát Ferdinandovi I, který se snažil
toto panství pro sebe neúspěšně vykou-

pit. Svého dosáhl o něco později, když
Arnošt Krajíř z Krajku pozbyl konfiskací
r. 1547 zámku brandýského i s velikým
zbožím, načež Ferdinand I. učinil z něho
zámek císařský. Po konfiskacích byl kos-
tel předán utrakvistům (ti se v čele s ad-
ministrátorem Mystopolem vůbec poně-
kud nechvalně zapsali do historie per-
sekucí Jednoty bratří českých). Na krát-
kou dobu se pak dostal do bratrských ru-
kou po majestátu, až po Bílé Hoře dán
do správy církvi katolické.

Mladá Boleslav

Sem přišli Bratří na sklonku 15. sto-
letí a vybudovali si zde centrum, ve kte-
rém sídlil senior Lukáš Pražský a kterému
se říkalo bratrský Řím či Jeruzalém nad
Jizerou. Ačkoliv i Mladá Boleslav byla po
roce 1547 konfiskována, nechal zde Fer-
dinand na místě správců panství Krajíře
z Krajku (snad aby je měl na očích, snad
proto, že bez Konráda Krajíře z Krajku

by se těžko stal českým králem). To do-
volilo Bratřím, aby se zde udrželi (ač ně-
kdy pod velkým tlakem a pronásledová-
ním) po celé 16. století až do Rudolfova
majestátu. Centrum zde budované sami
nazývali Karmel a zde v Mladé Boleslavi
vedli korespondenci s Lutherem, rozho-
vory s novokřtěnci a zde také vytiskli
první překlad Nového zákona.

Kostel Sv. Havla – 1539 byl na boleslavském Novém Městě založen hřbitov
pro obyvatele všech vyznání. Na něm postavili Krajířové r. 1555 hřbitovní goticko–
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renesanční kostelík, v roce 1735 rozšířený o dnešní věž. Zde byli pohřbeni (v kostelíku)
Arnošt Krajíř, bratr Jan Augusta, na hřbitově pak Jan Roh (po Lukášovi další vůdčí
osobnost Jednoty) a další. Náhrobky těchto Bratří se nedochovaly.

Bratrský sbor – dílo Matea Borgorelliho (s jistotou byl sbor pod jeho vedením
dokončen) – je největší renesanční kostelní stavbou v Čechách a jednou z nejstarších
renesančních pseudobazilik mimo Itálii. Stavba byla původně vyzdobena sgrafity a
vnitřní stěny pokryty citáty z Písma, texty z kancionálů a erby bratrských rodin.
Sbor byl stavěn v letech 1544 až 1554, mnohdy přes zákazy, za nocí. To je jeden
z důvodů tak dlouhé doby jeho stavby. Z příkazu císaře byl pak uzavřen v letech
1555 až 1575, stejně tak na začátku 17. století až do roku 1609, v roce 1610 jej
potom Bratřím, jimž byl zabaven, vykoupil Petr Vok z Rožmberka, další z mocných
a bohatých členů Jednoty. Budova sloužila po Bílé Hoře jako kostel sv. Václava a roku
1787 byla změněna na skladiště. V roce 1910 byla opravena a upravena na městské
muzeum, dnes slouží jako galerie.

Karmel – na tom místě byl již odedávna (1345) klášter minoritský, který Brat-
řím věnoval Adam Tovačovský z Cimburka společně se svou maminkou Johankou
z Krajku roku 1496. Bratří jej zvelebili, postavili zde školu a roku 1518 i tiskárnu.
Zde žil senior Bratří Lukáš, který zemřel roku 1528 v domě u ústí řeky Klenice do
Jizery (dnešní Templ), pochován byl pak na Karmeli. Na tomto místě bych ještě
rád zmínil postavu paní Johanky z Krajku – po vítězství velké stránky byla jednou
z prvních šlechtičen, která vstoupila k Českým bratřím a přízeň k Jednotě rozšířila
jak na svého prvního manžela – kališníka z rodu Tovačovských – tak na druhého,
katolíka Jana z Šelelenberka

HISTORIE 11

Obnovení Jednoty bratrské

Základ k obnovení Jednoty bratrské
dává první vlna emigrace z poloviny 16.
století, která vede k rozšíření církve do
Polska, kde je uznána roku 1570 při
jednání s luterány a kalvinisty v San-
doměři. V Polsku se udrží až do roku
1656, kdy její poslední baštu – Lešno
– zničí požár. Rok nato ordinuje po-
slední senior polské větve Jan Bythner
za nové biskupy Mikuláše Gesticha a Ko-
menského zetě Petra Figula, z něj pak
přeneseno biskupské svěcení na Aaniela

Arnošta Jablonského (také Figula, Ko-
menského vnuka). Tento druhý Figulus
vysvětil v roce 1735 v Berlíně prvního
biskupa obnovené (ochranovské) Jednoty
bratrské, Davida Nitchmanna. Tato nová
Jednota bratrská byla založena roku 1722
v Ochranově, převzala formu a nezávis-
lost Jednoty bratří českých. V počátku
byla ještě poněkud nejednotná a k usmí-
ření všech proudů v ní zahrnutých došlo
13.8.1727 – tento den je připomínán jako
den obnovení.

Potštejn

Devět let po císařském patentu o plné
náboženské svobodě z roku 1861, tedy
v roce 1870, je zde v Potštejně usta-
ven první sbor obnovené Jednoty bratr-

ské v Čechách. Sbor byl založen v chalupě
poblíž Orlice. A tady se musím omluvit
– byla to ta druhá chalupa, naproti vyfo-
tografované.


