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Ne 3. 9. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Po 4. 9. 17:00 schůzka křesťanské služby
Čt 7. 9. 18:00 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 10. 9. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Út 12. 9. 14:30 setkání starších věkem
Út 12. 9. 19:00 hospodářská komise
Čt 14. 9. 19:00 schůze staršovstva
Ne 17. 9. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (L. Mamulová)
Út 19. 9. 14:30 setkání starších věkem
Út 19. 9. 19:00 ekumenická biblická hodina (J. Beneš)
Ne 24. 9. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Út 26. 9. 14:30 setkání starších věkem
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Bližní hledejme na cestách, po kterých nás vedou naše
vlastní nohy
Kázání Matěje Chába na Vinohradech 6. 8. 2017

1. čtení: 2 Kr 17, 13 – 18,

2. čtení: Lk 10, 25 – 37

Milé sestry, milí bratři, základem
dnešního kázání je ta část přečteného od-
dílu zapsaná ve verši 27. až 29. V kralic-
kém překladu zní takto: A on odpověděv,
řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze
všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze
vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního
svého jako sebe samého. I řekl mu Ježíš:
Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.
On pak chtěje se sám ospravedlniti, dí Je-
žíšovi: A kdo jest můj bližní?

Tuhle situaci, ve které se Ježíš ocitá,
známe asi všichni. Mluvíme o věcech,
které se nám zdají být nad slunce jasné.
Když už jsme přesvědčeni, že jsou nad
slunce jasné i druhým, přece se ukáže,
že to tak není. Víme, že bychom měli
k ostatním přistupovat bez předsudků,
ale v našich evropských poměrech nás ob-
čas přemáhají různé strachy. Tak jsme se
donedávna báli jezdit do Severního Irska,
aby nám neublížili naši křesťanští bližní,
nebo do některých částí Španělska, aby
nás nepodřezali Baskové s černými kníry.
A stejně tak se dnes naše společnost za-
číná bát žen, které mají hlavu zakrytou
šátkem podobně jako řádové sestry, jen
tomu šátku říkají hidžáb. Když se bo-
jíme, začínáme vidět černobíle, začínáme
říkat „myÿ a „oniÿ, a jako bychom neznali
jiné Ježíšovo podobenství než to, které
jsme právě četli, myslíme si, že víme, kdo
je zrnem dobrým a kdo patří na hnůj.

Stejně se odvíjí Ježíšova rozmluva se

zákoníkem. Skoro až do konce vypadá
jako rozhovor, ke kterému není co dodat.
Na jedné straně vzdělanec, na druhé pu-
tující kazatel se kultivovaně shodnou na
tom, co má člověk činit, aby byl živ.

Ale přece jen tu jsou malá zaskřípání,
malé nelady, ze kterých je cítit velké na-
pětí. Zákoník vstupuje do rozhovoru, pro-
tože chce Ježíše zkoušet – nebo rovnou
pokoušet. Zkusit toho potulného kazatele
trochu shodit, ukázat před ostatními, kdo
je tu kovaným písmákem.

Jenže Ježíš odpoví jenom něco ve
smyslu – pane kolego, a jaká jsou vaše vý-
chodiska? Neodkryje karty, nezačne vy-
kládat Písmo a zákoník se ani nemůže
pokusit ho chytit za slovo. A protože na
svou otázku zná odpověď, řekne ji – cituje
dva verše. Oba dva z knih Mojžíšových –
jeden z Deuteronomia, část každodenně
recitovaného vyznání Slyš Izraeli, a druhý
z Levitiku, v tehdejší době známý, někte-
rými vykladači považovaný skoro za shr-
nutí zákona. Ale ani teď se pokušitel ne-
dočká. Ježíš se nehádá. Ježíš ho pochválí.
Ale neodpustí si malé napomenutí: „No,
teoreticky to umíš. Tak zkus tu teorii žít
a nebudeš se muset ptát, tyhle věci, které
jsou nad slunce jasné.ÿ

Zákoník v tu chvíli stojí před Ježíšem
jako pokropený kropič, a je mu hanba,
že jako pokušitel neuspěl, a ještě vypadá
jako někdo, kdo káže vodu a pije víno.
Vrtá mu v hlavě, kdo to vlastně před
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ním je. A z té hanby a vrtání položí
trochu záludnou otázku: „A kdo je můj
bližní?ÿ Ona by ta otázka byla záludná i
dneska, kdy na nás přichází černobílé vi-
dění a o některých lidech říkáme „myÿ –
my evangelíci, my Češi, my Evropané, a
o některých „oniÿ – ti migranti, ti bezdo-
movci.

Tehdy před dvěma tisíci lety to bylo
podobné, tahle otázka byla skoro přímým
dotazem na nábožensko–politickou pří-
slušnost. Společnost vystavená po dlou-
hou dobu cizímu vlivu hledala úzkou
bránu na cestu k Hospodinu mezi láka-
dly konzumu a pohodlných cest řecko–
římské kultury. Ti radikálnější, řekněme
fundamentalisté, měli za své bližní jen
členy svého vlastního společenství nebo
sekty, střední proud učil, že bližními jsou
všichni z vyvoleného národa, ale nikdo
další. A jen pár liberálů vidělo bližního
v člověku, bez ohledu na barvu jeho kůže
a na náboženskou příslušnost. Už dávno
zapomněly děti Izraele na to, že biblista
zapisoval ustanovení o lásce k bližnímu
do Levitiku v době ne tak vzdálené od
pádu severního království, o kterém jsme
slyšeli v dnešním prvním čtení. V době
politických nepokojů, které by dnešek
vyhodnotil krátkou zprávou o tom, že
přes veškeré úsilí egyptsko–izraelsko– syr-
ské koalice obsadily irácké jednotky Sa-
maří, dostaly tak pod kontrolu celou ob-
last, začaly deportovat civilní obyvatel-
stvo a oblast se ocitla na pokraji humani-
tární katastrofy. Biblista je popisuje pří-
během Hospodinova dopuštění na jede-
náct kmenů Izraele.

Stejně jako tehdejší obyvatelé jižního
Judského království i my dnes si dove-
deme představit, co za takovou zprávou
stojí. V lepším případě se civilistům po-
vedlo utéci na jih, byli bez domova, bez

půdy, a jak jsme slyšeli z prvního čtení,
byli jiné víry a jiných zvyků. Vlna mi-
grantů přicházející do okolních zemí hle-
dat bezpečí. A přesto i o nich (nebo
možná hlavně o nich) mluví požadavek
na lásku k bližnímu a v 19. kapitole Levi-
tiku doslova o pár veršů dál zapsaný po-
žadavek na lásku k cizinci. Na to všechno
lidé v Ježíšově době zapomněli a on jim
to musel ve své odpovědi připomenout.

Tou Ježíšovou odpovědí je příběh
o milosrdném Samařanovi. Příběh s jas-
ným schématem osob a obsazení. Na
scéně se postupně vystřídají lupiči,
kněz, Levíta, Samařan, hospodský . . . Jen
o jedné postavě toho Ježíš moc neříká
– o tom okradeném, zbitém, opuštěném,
polomrtvém člověku. O něm nevíme nic.
Nevíme, jestli byl Říman s oholenou bra-
dou, Afričan s velkýma nohama, vousatý
Žid nebo Habešan s kulatou hlavou. Ne-
víme, jestli to byl kněz, voják, sedlák, lu-
pič, lichvář nebo obchodník. Víme o něm
jen to, že byl člověkem, potřeboval po-
moc a ležel na cestě. A právě tím, že Je-
žíš o tom člověku neříká skoro nic, dává
přesnou odpověď na položenou otázku –
bližní není člen našeho sboru nebo naší
církve, není to jenom Čech nebo jenom
Evropan s kořeny v židovsko–křesťanské
tradici. Bližním máme být každému, koho
potkáme na našich cestách a kdo potře-
buje naši pomoc.

Cesty dneška jsou rozdílné od cest
časů minulých. Poznání o tom, co se děje
ve světě, k nám nepřichází po prašných
stezkách nebo dlážděných silnicích, ale
po informačních dálnicích. Na nich po-
tkáváme tolik lidí v tolika koutech celého
světa, kteří potřebují pomoci, že si s tím
často nevíme rady. Nevíme, jestli máme
pomáhat „námÿ nebo i „jimÿ. Ale víme,
že pomoci všem je úkol nad naše síly.
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Ve Veletržním paláci je výstava čín-
ského umělce Aj Wej Weje. V sále, kde
byla dříve Slovanská epopej, pluje se-
dmdesátimetrový černý člun, přeplněný
figurínami lidí v nadživotní velikosti.
V srdci Evropy pluje z nejistoty do na-
děje. Jako by se chtěl vyhoupnout na
vlnu, má záď skoro u podlahy a příď vy-
soko zvednutou.

Když se procházíte pod jeho dnem –
a člun přeplněný lidmi máte nad hlavou
jako černý mrak pochybností o tom, kdo
by měl být naším bližním – najdete na
podlaze nápisy a mezi nimi jeden z pera
Augustina z Hippa. Stejně jako v příběhu
o milosrdném Samařanovi i v něm zní od-
pověď na naši bezradnost – na zemi čteme
tahle slova:
„Jelikož nemůžeme projevit milosrden-
ství všem, věnujme zvláštní pozornost
těm, kteří se nahodilostí času, místa či
okolností ocitli v naší blízkosti.ÿ

Nebuďme tedy bezradní. Bližní hle-
dejme na cestách, po kterých nás vedou
naše vlastní nohy. A prosme našeho Pána,
abychom měli sílu nepřecházet na druhý
chodník a nevyhýbali se pohnutí soucitu i
tam, kde si nejsme jisti, jestli na cestě leží
někdo z „násÿ, nebo někdo z „nichÿ. Pro-
sme, abychom mohli být bližními těm,
kteří nás na naší cestě nahodilostí času,
místa i okolností potkali.

Jenže milosrdenství a láska jsou dvě
různé věci. V židovské tradici najdeme
příběh, který vypráví, že před rabiho Hi-
lela – ten žil za císaře Augusta v Jeruza-
lémě – přišel pohan a řekl mu, že při-
stoupí k židovství, když ho on, rabi Hilel,
vyučí v zákoně za dobu, po kterou vydrží
stát na jedné noze.

„Nečiň druhým, co nechceš, aby oni
činili tobě. To je celý zákon. Zbytek je
jenom komentářÿ. Taková byla Hilelova

odpověď. Je podobná tomu, co jsme četli,
ale ne stejná. Zahrnuje v sobě Augusti-
novo milosrdenství? Asi ano, ale zahrnuje
v sobě lásku k bližnímu, o které Ježíš se
zákoníkem mluvili? Ještě se, milé sestry
a milí bratři, zastavme na chvíli u druhé
části té zákoníkovy odpovědi: Miluj bliž-
ního svého jako sebe samého. A to hlavně
u prvního slova – Miluj.

Pro náš vztah k lidem, které potká-
váme, je totiž hodně důležité. Takhle, jak
je ten požadavek napsán – miluj bližního
svého – se zdá být nerealistický a vlastně
nemožný. Láska se přece nedá nařídit.
Dělat z lásky povinnost, to by nedávalo
vůbec žádný smysl.

Umíme pochopit, že se k bližnímu
máme chovat spravedlivě, poctivě, že mu
máme prokazovat dobrou vůli, když po-
třebuje pomoci, a nečinit mu to, co ne-
chceme, aby ostatní činili nám. Víme,
že se o tohle máme snažit, i když to
není vždycky snadné. Ale jakým způ-
sobem bychom měli „předepsatÿ lásku?
Jsou přece lidé, ke kterým necítíme ani
náznak sympatie, kteří nám jsou nepří-
jemní nebo kterých se bojíme. I když
víme, že by to tak nemělo být, je tenhle
pocit silnější nežli my a my s tím mnohdy
nemůžeme nic dělat. Abychom neubližo-
vali, chováme se k takovým našim bliž-
ním slušně, ale uměli bychom je milovat
na povel? Víme, že to nejde.

Když se na slovo „miluj bližního
svéhoÿ díváme jako na uloženou povin-
nost, jako na zákon, který musíme dodr-
žovat děj se co děj, stane se slovem tíži-
vým, beznadějným až k zoufalství. Neu-
míme jej naplnit a to v nás vzbuzuje po-
cit nedostatečnosti, provinění a špatného
svědomí. Takto viděné, stává se nám to-
hle slovo evangelia špatnou zprávou.

Ale evangelium našeho pána Ježíše
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zúčastnili Šmalkaldské války a byli pora-
ženi. Mnoho sborů bylo zničeno, Bratři
byli vypovězeni z královských měst a
mnoho se jich odstěhovalo do Polska a
Pruska. Bratr Augusta byl zatčen a 16
let vězněn na Křivoklátě. Těžiště práce
Jednoty se přesunulo na Moravu. Za pů-
sobení Jana Blahoslava bylo započato
s překladem Bible, který byl dokončen
v roce 1594 a vytištěn v Kralicích (Bible
kralická– Šestidílka).

Počátkem 17. století byla v Českých
zemích na základě Rudolfova majestátu
(1609) zaručena evangelíkům nábožen-
ská svoboda. Trvala však pouze do bitvy
na Bílé hoře 1620. Po prohraném po-
vstání českých stavů byli jeho vůdcové
popraveni, nekatolické církve zakázány a
české země rekatolizovány. Obnovené zří-
zení zemské z roku 1627 znamenalo konec
Jednoty bratrské v českých zemích a mo-
hutnou vlnu emigrace, v čele s posledním
biskupem Jednoty J. A. Komenským.

Jednota bratrská byla dozvukem hu-
sitství, ale odmítla každé násilí. Teolo-

gicky pak důsledně uplatnila radikální tá-
borský požadavek života podle Božího
slova a řádů první církve. Bratři žili s tím,
že jejich cesta je úzká a půjdou po ní jen
málokteří. Ale byli přesvědčeni, že Bohu
se zalíbilo právě v Čechách odhalit zá-
klady pravé církve. V tomto duchu sta-
novili rozdíl mezi věcmi ke spasení
podstatnými, služebnými a případ-
nými.

Ke spasení je podstatná pouze Boží
milost, Kristova láska a dary Ducha sva-
tého. Na straně člověka tomu odpovídá
víra, láska a naděje. Všecko ostatní patří
mezi věci služebné a případné. Dokonce i
Písmo a svátosti jsou pouze věci služebné.
Slouží ke zjevení věcí podstatných.

To, co z toho vyplývá, je však ohro-
mující: Nic z toho, co dělá církev,
nemá moc člověka spasit! Spasení
je záležitost Boží milosti a víry člo-
věka. To je jasné teologické dědictví Jed-
noty bratrské i pro nás.

Ester Čašková

Stopy Jednoty v Kostelci nad Orlicí
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„Bratrská lípaÿ v Kunvaldu

viděli v postoji církve podobojí zradu
vůči poslušnosti Božího slova. I kdysi ra-
dikální kazatel Jan Rokycana ve snaze za-
chovat církev zplaněl v ustrašených kom-
promisech. Pod jeho kazatelnou však se-
dával jeho synovec, Řehoř. Ten se ne-
hodlal smířit s tím, že by obnova církve
měla skončit v takové neurčitosti. Udr-
žoval styky s podobně smýšlejícími sku-
pinami a jednotlivci na různých místech
v Čechách a získával je pro cestu Bratří.
Byli ovlivňováni názory Petra Chelčic-
kého a zřejmě i díky němu se rozhodli
na podzim 1457 odejít z Prahy na ven-
kov a žít společně. Usadili se v osadě
Kunvald u Žamberku s povolením Jiřího
z Poděbrad. Přimluvil se za ně sám Roky-
cana. Tady chtěli první Bratři realizovat
život podle Božího slova. Svátostmi slou-

žil od počátku žamberecký utrakvistický
kněz Michal, který se pak stal také kně-
zem Jednoty.

Příliš klidu však Jednota neza-
žila. Přesto, že chtěli žít nenápadně a
v ústraní, budili pozornost jako hnutí,
které realizuje původní táborské myš-
lenky. Už po 4 letech je začal pronásle-
dovat i Jiří z Poděbrad. Aspiroval na
trůn římského krále a chtěl ukázat, že ve
své zemi nestrpí kacíře. Navzdory tomu
nebo možná právě proto, že pronásledo-
vání utvrdilo Bratry ve správnosti na-
stoupené cesty, se Jednota rozrůstala.
—Brzy ovšem vyvstala otázka po pra-
vém kněžství. V žádné z dosavadních
církví Bratři nenašli vzor, ke kterému by
se mohli s důvěrou připojit. Rozhodli se
tedy pro velmi radikální řešení: roku 1467
své první tři kněze zvolili. Jejich potvr-
zení si vyžádali od zbytku německých
Valdenských. Tím se ovšem Jednota na-
prosto rozešla s oficiální církví.

V dalších letech se střídaly klid-
nější časy s opakovaným pronásledová-
ním. Jednota zažívala ochranu majitelů
jednotlivých panství a její sbory rostly
hlavně přílivem utrakvistů, kteří hledali
horlivější zbožnost, čisté učení a apoš-
tolské řády. Do Jednoty vstupovali i lidé
vzdělaní a drobná šlechta.

Po vzniku reformace v Německu
(1517) navázali Bratři styky s jejími před-
staviteli a pod vlivem kazatele B. Jana
Roha v Jednotě postupně převážila luter-
ská orientace. Bylo tak umožněno i uroze-
ným lidem, aby se mohli stát členy, aniž
by se museli zříci svých výsad. Výraz-
nými osobnostmi byli Lukáš Pražský (+
1528), Jan Blahoslav (1523–1571) a Jan
Augusta (+1572).

Po roce 1547 byla Jednota těžce pro-
následována, protože bratrští šlechtici se
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Krista není špatnou zprávou o našich vi-
nách. Naopak, milé sestry a milí bratří,
je to dobrá zpráva o našem vysvobození.

Abychom tedy dobře porozuměli
slovu o lásce, nedívejme se na něj jako na
předpis, ale spíše jako na proroctví. To-
hle slovo nám neříká: tak to musíš dělat,
musíš milovat, jinak nebudeš žít. To by
byl opravdu neúnosný požadavek.

Slovo o lásce nám říká – podívej se,
člověče, jak tě proměňuje Boží moc, jaké
dílo v tobě Bůh začal a jak v něm pokra-
čuje – stáváš se milujícím. Ono slovo „Mi-
lujÿ nečtěme jako rozkaz, ale jako příslib
do budoucnosti – milovati budeš – tak jak
je překládají kraličtí a tak jak je zapsáno
i v původním řeckém textu.

Nejedná se o tíživou povinnosti, ale
o radostné zaslíbení. Bůh proměňuje naše

kamenná srdce a nabízí nám tak cestu
změny. Každý den dostáváme od Hos-
podina novou sílu a nové podněty, které
v nás zasévají lásku a nechávají ji růst,
aby nás vedla po cestě pokoje, který nám
zaslíbil Ježíš. To slovo „milovati budešÿ
nenakládá na naše ramena nesnesitelnou
tíhu povinnosti. Zvěstuje nám dobrou
zprávu o lásce, pokoji a milosti, kterou
od Hospodina dostáváme v Kristu, v jeho
evangeliu i v jeho zmrtvýchvstání. Stej-
nou láskou, kterou miluje Bůh svět, bu-
deme milovat i naše bližní, když této
zvěsti budeme otevírat naše srdce, dnes,
v příštím týdnu i v dalším čase, ve kterém
díky této lásce a milosti můžeme chodit
v Boží blízkosti.

Amen

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Nebeský Otče, společně tě prosíme,

abychom se dovedli radovat z tvého evan-
gelia a z tvé milosti, kterou projevuješ to-
lika způsoby. Abychom se dovedli dívat
na svět tvýma očima a dávali se osvobo-
zovat od malichernosti k lásce, které nás
učíš.

Prosíme tě za tvou církev, tak, jak se
tu dnes sešla, i tak, jak žije ve tvé naději
po celém světě. Prosíme, aby tvé evange-
lium kázala radostně, abychom nehleděli
sami na sebe, ale hledali i nacházeli tebe

v bližních, ano, v těch nejmenších, nesro-
zumitelných a divných lidech, se kterými
si nevíme rady.

Prosíme tě za tento svět, za ty, kdo
v něm trpí lidskou svévolí, i za ty, kdo
se ocitli v odpovědném postavení. Dávej
všem moudrost, pokoru a pečuj o ně.

Prosíme, ať se náš zrak upírá ke
tvému přicházení a naše naděje, pevně za-
kořeněna ve tvém díle spásy, vyhlíží tvůj
příchod. Amen
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Bolest, štěstí i odpuštění
Rozhovor s Irenou Hrodkovou

Odkud pocházíte a jaké bylo vaše
dětství?

Narodila jsem se 1931 v Břehách
u Přelouče. Dětství bylo hezké, moji ro-
diče byli oba moc hodní. A to nejen na
vlastní – maminka lidem ráda pomáhala,
často u nás někdo přespával i jedl, třeba
dráteníčci. Ona nikdy nic nechtěla a ří-
kala jim: „Řekněte mi Pán Bůh zaplať a
to mi úplně stačí, nic jiného nechci.ÿ Byla
jsem první dítě, potom měli rodiče ještě
chlapečka, ale ten ve dvou letech zemřel,
mně byly tehdy 4. Pamatuji se na něj jen
matně, hlavně jak mu pak v nemoci teklo
z oušek, měl zápal mozkových blan. Le-
žel doma a jednou ho maminka slyší z po-
koje, jak říká: „Pápá, pápáÿ. Běžela hned
za ním, a on už nežil. Jako by se snad
loučil. Krátce na to maminka také one-
mocněla, měla leukémii. Byla nemocná 7
let, primář tatínkovi na začátku řekl, že
to vypadá na tři roky, ale ona měla vel-
kou sílu k životu. Když tatínek jel říci
panu primářovi, že zemřela, řekl mu: „To
byl zázrak, že tak dlouho ještě žilaÿ. Ze-
mřela v 37 letech. Tatínkovi bylo tehdy
o 4 roky více. Pak někdy krátce po její

smrti tahal nějaký kůl, který byl zapuš-
těný v betonu, praskla mu přitom žilka
v plicích, asi se to dost nezhojilo a do-
stal potom tuberkulózu. Musel jezdit do
Pardubic na pneumotorax.

Kdo se vlastně staral po maminčině
smrti o domácnost?

Po její smrti byla u nás tatínkova
sestra, protože on už také kvůli nemoci
dobře nemohl, starali se o nás. Potom
když tatínek jezdil do Pardubic, zašel
tam jednou na koňský guláš, který měl
moc rád. Byl tam nějaký pán a ten mu
řekl, že ví o šikovné a hodné vdově, že
by měl náhradu za maminku. Tak jsme
pak jeli v neděli do Pardubic, aby se se-
známili. Ona měla také děti, takže nás
všechny poslali do divadla na představení
pro děti a domlouvali se. Hned po neděli
přijela k nám a už od nás neodešla. Ta-
tínek se nechtěl ženit, ale ona řekla, že
to nevadí, že zůstane a bude u něj slou-
žit, takový svazek ale on nechtěl, tak si
ji pak vzal. Byli spolu jen dva roky a
tatínek umřel, bylo mu 45. Nebyla na
mě zlá, až po tatínkově smrti se to tro-
chu zkomplikovalo – za čas přišla a řekla
mi, že někoho má, chce si ho k nám při-
vést a hospodařit s ním v naší chalupě.
Chtěla, abych já z domova odešla a žila
s jeho osmnáctiletou dcerou v jiné ves-
nici. Víte, jak mi bylo, vždyť mi nebylo
ani 14. Co nejdřív, jak to šlo, jsem za-
jela na kole za jednou z tet, plakala jsem
tam a teta se strejdou mi řekli, že to ne-
přichází v úvahu, protože mám kam jít:
chtějí mě tety, což byly dvě tatínkovy se-
stry v Říčanech a v Praze, obě vdané a
bezdětné. Po prázdninách jsem tedy pak
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Křest Tomáše Hataje

Jak to bylo s Jednotou bratrskou I.
Jednota bratrská 1457–1627

24. června 2017 jsme byli na sboro-
vém výletě v Herrnhutu (Ochranově). Mi-
nulost Jednoty bratrské tam na nás dý-
chala doslova na každém kroku. Ale kdy
a proč Jednota bratrská vlastně vznikla?
A co s ní má společného Ochranovský se-
niorát naší církve?
A tak bude dobře se postupně podívat na
tři kapitoly v dějinách Jednoty:
1. Jednota bratrská 1457–1627
2. Jednota v emigraci: Herrhnut a jeho
misie
3. Obnovená Jednota zpátky v Českých

zemích

1. Jednota bratrská 1457–1627
Husitství jako snaha o nápravu církve

vyznělo do neurčita. Po 25 letech ví-
tězných husitských bitev přišla porážka
v bitvě u Lipan v roce 1434. A po ní
domluva mezi římskou kurií a utrakvis-
tickým křídlem pražanů, že bude možné
ponechat vysluhování z kalicha jako jedi-
nou výsadu. Čtyři pražské artikuly (je-
jichž text máme v chodbě za hlavními
dveřmi modlitebny v Korunní ulici) tak
byly okleštěny na minimum. Mnozí lidé
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letí vzpomínky na všechno to, co jsem zde
za ten rok prožila.

Koncem září jsem s Tomášem přijela
do cizího města, kde se mluví cizí řečí,
kterou trochu znám. Ale zvládnu v ní být
v pozici farářky? Mohu německy kázat?
Mohu vést v němčině pastorační rozho-
vory? Dokážu lidem vůbec rozumět, co
mi říkají?

Tom odjel a já zůstala sama v ma-
linkatém skromném pokojíčku uprostřed
neznámého města. Plna stesku, obav, ne-
jistot a pochybností.

A pak to začalo. Farářka, která se tu
o mě celý rok starala – Susanne Wildber-
ger mi hned první den představila svou a
potažmo již i mou práci. Na fotce ukázala
lidi ze staršovstva a přiřadila k nim šest-
náct velmi podobně a nezapamatovatelně
znějících jmen. Pak mě provedla koste-
lem a ukázala, kde se co zapíná, vypíná,
na co se musí myslet, na co nemám za-
pomínat, taktéž i ve sborových prosto-
rách. A mezitím mi vyprávěla různé důle-
žité informace a zajímavosti o sboru. Na
konci této prohlídky jsem nevěděla vůbec
nic. Ale řekla jsem si: „Nejsi tu jen na
dnešek. Do roka to vše snad zvládneš po-
jmout.ÿ A taky že jo! Vlastně už za mě-
síc jsem měla celkem dobrou orientaci ve
všem dění.

Susanne mě postupně začala zapojo-
vat do farářských aktivit.

Nejprve výuka náboženství ve škole –
2x týdně jsme měli hodinu s prvňáčky.
To jsem měla moc ráda a vždy jsem se
na to těšila. Nejprve jsem jen přihlížela.
Pak jsme si děti občas dělily na dvě pra-
covní skupinky, později jsem je měla na
starosti i sama. Jednou jsem si s dětmi

musela vyjasnit kompetence. To se stalo
díky tomu, že jsem netušila, jak se řekne
německy fix. Děti měly za úkol vybarvit
obrázek k příběhu, o kterém jsme zrovna
povídali, a jedna holčička se mě zeptala,
zda může použít „Filzstiftÿ. Šla jsem k ní
a zeptala jsem se, co je to „Filzstiftÿ.
Ukázala mi na fixy, které měla v penále.
Usmála jsem se na ni a řekla jsem ne.
Všem dětem jsem oznámila, že obrázek
vybarvíme pastelkami a ne „Filzstiftemÿ.
Ta dívka s fixy nabyla dojem, že mám ur-
čité mezery v němčině a zeptala se mě,
zda vím, co je to tabule. Nejprve jsem
její otázku nepochopila a nechápavě jsem
ukázala na tabuli. Načež přišla spousta
dotazů na hodiny, křídy, židle, počíta-
dlo. . . Až jsem musela nadšené děti upo-
zornit, že tuto hodinu vyučuji já a lekce
z němčiny mi mohou dát až po škole.

Také do dvou školek (ty patřily ke
sboru) jsme se Susanne chodily 1x do
měsíce připravovat s nimi a pro ně bo-
hoslužby. To byl zase zcela jiný způsob
práce, který mě velmi těšil.

Práce s konfirmandy byla o poznání
těžší. Naštěstí jsem na ni nebyla sama.
Před každou konfirmační sobotou jsme
se v týmu setkaly já, Susanne a dva
hoši z CVJM (YMCA) a připravili jsme
v mých očích skvělý, dobrodružný a na-
pínavý program na 4 hodiny pro „kon-
fíkyÿ. Ti ale nebyli snad nikdy moc nad-
šení a chodili na konfirmační soboty jen
„z musuÿ. Tak to na mě alespoň působilo.
Často jsem nostalgicky vzpomněla na vi-
nohradské konfirmandy (dnes již mládež-
níky).

Alžběta Matějovská
Pokračování příště
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šla už do Prahy, do Říčan jsem nechtěla.
Musela jsem myslet na to, co mi říkal
tatínek krátce předtím, než umřel. Byli
jsme spolu tehdy sami doma a on mi řekl,
abych si k němu šla sednout, dával mi
rady do života, jak se mám chovat a žít,
a řekl mi také, že by byl strašně nerad,
kdybych přišla k tetě do Říčan.

Zůstala jste tedy v Praze?
Odvezli si mě do Prahy, ale teta z Ří-

čan brzy nato přijela, vzala si k tomu
i mou kmotru a řekly mi, že musím do
Říčan, že se tam budu mít dobře. Pla-
kala jsem, že nepojedu, zvlášť po tom,
co mi řekl tatínek, ale donutily pražskou
tetu, aby mi dala moje věci, a odvezly mě.
Druhý den pro mě přijel pražský strýček,
že to takto nejde, ale říčanský strýc na něj
vzal koště a hnal ho s ním až na hlavní
silnici, řval na něj. Musela jsem tedy zů-
stat.

Jaké to tam bylo?
Byla jsem tam necelé dva roky a ne-

cítila jsem se zdravotně dobře–přestala
jsem jíst a pokašlávala jsem, oni mě bili
za to, když jsem nejedla, měla jsem na
zádech úplné pruhy od rákosky. Teta se
mnou k žádnému doktorovi nešla, místo
toho číhala, když jsem něco nesnědla, a
hned na mě zavolala strýce, který mě zbil.
Pak jsem jela jednou na návštěvu k jiné
tetě, dostala jsem tam angínu a měla jsem
jet zpět do Říčan. Teta mě chtěla vzít
k doktorovi, ale já jsem se bála zůstat
déle, protože strýc mi řekl, do kdy mu-
sím být doma, jinak bude zle, zbije mě.
Takže jsem nemocná odjela domů do Ří-
čan. Řekla jsem tetě, co mi je, šla se mnou
tedy nakonec k doktorovi, ten mi dal léky
a musela jsem na rentgen, kde řekli, že
mám tuberkulózu. Poslali mě do nemoc-
nice, teta objednala sanitku, ale se mnou

nejela, řekla mi, že se bojí nákazy, mu-
sela jsem tedy jet sama. To víte, jak mi
asi bylo. V nemocnici mi udělali pneu-
motorax. Když jsem pak měla jít domů,
plakala jsem, že tam nechci, že jsem byla
hodně bita, však lékař sám viděl pruhy
od rákosky na zádech. Nechali mě tam
tedy, dokud nebylo vyřízené sanatorium.
Byla jsem v sanatoriu v Žamberku, přišla
jsem tam v dubnu a v červenci jsem měla
jít domů. Zase jsem ale plakala, že nechci
domů, nakonec si mě tam tedy také ne-
chali déle, byla jsem tam celý rok. Měla
jsem různé návštěvy, ale teta a strýc z Ří-
čan za mnou za celou dobu vůbec nepři-
jeli.

To jste u nich moc lásky neměla.
Muselo to být těžké. Proč vás vůbec
tak chtěli, když se takto chovali?

Neměli děti, tak asi mysleli, že jim je
nahradím. Pořád říkali, že se u nich budu
mít dobře, lépe než v Praze, každý den
jsem měla kozí mléko, ale to mě nezachrá-
nilo, k životu to nestačí. Strýc nebyl zlý
jen na mě – chodili k němu třeba nějací
kluci na housle, mlátil je a kopal, hlavně
jednoho z nich. Nechápu, že je tam rodiče
dali. Později hrozil i mému manželovi, že
ho zabije.

A k příbuzným do Prahy jste ze sa-
natoria jít nemohla?

Nevěděla jsem, jak bych to zařídila,
čekala jsem, co bude. Nebyla jsem do-
spělá a nerozhodovala jsem o tom. Šest-
nácté narozeniny jsem slavila v sanatoriu.
Paní doktorka mi pak řekla, že vše zaří-
dili a že půjdu k tetičce do Prahy, což
byla pro mě velká úleva. Když jsem si to
později srovnala v hlavě, řekla jsem si,
že moji nemoc zavinil ten pobyt v Ří-
čanech. Já měla skutečné deprese z toho
bití. . . Tatínek věděl, proč mě k nim ne-
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chtěl dát. Kdybych mohla zůstat v Praze
hned, asi by se to nestalo.

Dokázala jste jim odpustit?
Ano, odpustila jsem, i jsem se za

ně pomodlila. Ale zapomenout se na to
nedá.

A jaké to bylo pak v Praze?
V Praze bylo lépe. Začala jsem chodit

do školy, nejdříve to byla Rodinná škola,
kterou pak zrušili, a zřídili dva obory:
zdravotní a sociální sestra. Dělala jsem
sociální obor s maturitou a byla jsem spo-
kojená. Po ukončení studia jsem šla do
Kolína, podařilo se mi tak vyhnout umís-
těnce na sever Čech, odpověděla jsem
na inzerát. Tam jsem byla necelý rok.
Pracovala jsem jako sociální pracovnice,
měla jsem na starosti diabetiky i alko-
holiky. Navštěvovala jsem rodiny nemoc-
ných lidí, pomáhala jsem třeba s píchá-
ním inzulínu. Poslali mě pak na praxi
k primáři Skálovi–kvůli alkoholikům– a
tam jsem nakonec dostala nabídku místa.
Tak jsem nastoupila k Apolináři a zů-
stala jsem 34 let až do důchodu. Dělala
jsem sociální pracovnici v protialkoholní
léčebně.

Co bylo náplní práce?
Byla jsem na záchytné stanici. Když

přivezli opilého člověka, zůstal tam přes
noc a já jsem pak musela ráno s ním pro-
mluvit. Předávala jsem pacienty proti-
alkoholním poradnám, hledala možnosti,
co by jim mohlo pomoci, mluvila jsem i
s příbuznými. Také jsem dělala pracovní
terapii na lůžkovém oddělení, pohovory
s pacienty, když nastoupili.

Jak jste se seznámila s manželem?
Jely jsme tehdy tři dívky na dovole-

nou a tam byla parta kluků, turistů. Ka-
marádka se s nimi nějak začala bavit,

byla taková družná, pak jsme s nimi cho-
dily na výlety. Jarka – můj budoucí man-
žel – byl mezi nimi. Víc jsme se spolu
ale začali seznamovat tehdy, když se mi
rozbila bota a on mi ji dovezl na mo-
torce do Sušice opravit. Po této dovolené
jsem ještě na část prázdnin odjela a on se
se mnou domluvil, kdy přijedu zpět. Če-
kal na mě na nádraží a od té doby jsme
spolu. Vdávala jsem se v sedmadvaceti,
jemu bylo třicet. Děti jsme hned neměli,
neměli jsme kde bydlet, Jarka byl doma
a já taky, pak jsme bydleli rok u jeho ro-
dičů. Dostali jsme potom byt v Nuslích,
dvě místnosti, ale museli jsme si to dát
ze svého do pořádku, nic nám na to ni-
kdo nepřispěl. Chtěla jsem na tetě, aby
mi půjčila, řekla mi ale, že to radši nechá
schramstnout stát, než by dala něco mně.
Přitom to byly peníze z našeho statku,
který jsem musela prodat. Když jsme do-
stali byt, měla jsem už pak brzo dítě–
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Hanku. Ona byla jedináček, ale snažila
jsem se, aby byla často mezi dětmi a ne-
byla sobec, chodily k nám často jiné děti,
spaly u nás, i když byt byl malý. Manžel
nikdy neřekl ani slovo, za to jsem si ho
vážila.

Vy jste byla z katolické rodiny. Jak
jste se dostala do ČCE?

Naše rodina byla katolická ze strany
maminky i tatínka, v jeho rodině měli do-
konce kněze. Mamince na víře hodně zá-
leželo, říčanská teta o ní pak trochu po-
hrdlivě mluvila, že byla pobožná až moc.
Když jsem tehdy v patnácti přišla do Ří-
čan, šla jsem do kostela, jak jsem byla
zvyklá, ale druhou neděli mi to už teta
zakázala, že do kostela chodit nesmím.
Oni byli komunisti, strýc byl dokonce cír-
kevní tajemník. V Kolíně jsem pak cho-
dila každý večer na mši, k evangelíkům
jsem se ale dostala až s manželem a dce-
rou. Chtěla jsem tehdy dát Hanu na ná-
boženství, ale Jarka řekl, že na katolické
to v žádném případě nedovolí. Tehdy se
mnou pracovala paní Zdena Otterová,
evangelička, přišla jsem do práce a pla-
kala jsem, byla jsem z toho nešťastná, že
dcera bude bezvěrec. Ona přemýšlela a

řekla: „Vždyť je to jedno, Hanička se zná
s naší Janou, budou chodit spolu k nám
do ČCE.ÿ Jarka souhlasil, a tak začala
Hanka chodit do evangelického sboru do
Nuslí, na náboženství i do kostela, on cho-
dil v neděli s ní. Já jsem Hanu jednou
poprosila, zda by nešla se mnou do kato-
lického kostela, že chodím pořád sama.
Šla, ale uprostřed mše do mě strčila a
řekla: „Mami, mně se tady nelíbí, pojďme
domů.ÿ A potom se mi nějak rozleželo
v hlavě, že tohle nemá cenu, a že když
chodí Hana s tátou do evangelického kos-
tela, budu chodit s nimi. Šla jsem za fa-
rářem Urbanem, on mě uklidnil, vše mi
vysvětlil a řekl, že Pána Boha máme jen
jednoho. Tak jsem začala chodit s nimi do
nuselského sboru. Když byla Hana velká,
začala chodit k Salvátoru zpívat, chodila
pak na bohoslužby do různých sborů po
Praze, já jsem šla často s ní. Pak se se-
známila s Jendou Potměšilem, budoucím
manželem– s nimi jsem později chodila
na Žižkov a pak na Vinohrady. Manžel
už pak se mnou nemohl. Byl nemocný
na nohy, pak dostal rakovinu. Zemřel asi
před třemi lety. Já už jsem ve sboru Vi-
nohradech zůstala a jsem tam ráda.

Ptala se Jana Šarounová

Rok v Apostelkirche I.

Je 9. srpna 2017. Sedím v Landau
v budově semináře pro kazatele s dalšími
devíti mě již dobře známými lidmi – vi-
káři falcké evangelické církve. Jsme upro-
střed posledního semináře, který nese
trefný název: „Týden hodnoceníÿ. A je
to skutečně tak. Všem nám končí rok
práce na sboru. Ostatní mají před sebou
zkoušku a pak ještě 4 měsíce speciálního

vikariátu zakončené další, nejdůležitější
zkouškou.

Já mám před sebou poslední 4 dny
tohoto ročního dobrodružství ve falckém
městečku Kaiserslautern. Je mi smutno.
Znovu opouštím místo a lidi, kteří mi při-
rostli k srdci. A tak tu sedím, poslouchám
zajímavou přednášku o tom, co nás čeká
v prvním roce na faře. Hlavou mi přitom


