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Slovo kazatele 
„Pamatujte na vězně, jako byste byli
uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo
trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.“
Židům 13:3

Milí bratři a sestry,

dá-li  Bůh, budou prázdniny.
Dospělí  sice  budou  muset
pracovat jako během školní-
ho roku, ale budou moci být
dovolené,  odpočinek,
společný  čas  s rodinami…

Chtěl  bych  nás  povzbudit,  abychom  dě-
kovali  Bohu  za  odpočinek,  možnost  mít
dovolenou,  někam  jet.  Ne  vždy  to  bylo
možné.  To,  že  je  u  nás  mír,  že  máme

možnosti  cestovat,  rozvíjet  se,  že  se
mnoho  věcí  buduje,  staví,  opravuje,  je
milost. Stále ještě máme i u nás pokoj a
velkou hojnost.

Chtěl bych nás proto i povzbudit k modlit-
bám za ty, kteří toto nemají: za pronásle-
dované křesťany, za ty, kteří jim slouží - i
za ty, kteří je pronásledují. Modleme se za
moudrost pro vlády v Evropě, jak se stavět
k otázce uprchlíků ze zemí sužovaných ně-
jakými konflikty.

Pán  ať  Vás  chrání  a  je  oslaven  v našich
životech a skrze nás, ať už budeme doma
nebo na cestách.

David Sláma

Mistr Jan Hus – 600 let od upálení
Život

Mládí a studia
Narodil  se  kolem
roku 1370 v Husinci
u  Prachatic  v  chudé
poddanské  rodině.
Učit  se  číst,  psát,
počítat  a  osvojit  si
základy  latiny  bylo
tehdy možné jen na
farních školách.  Hus
se  musil  učit  na-
zpaměť  morální
pravidla, náboženská
pravidla, evangelia o
Ježíšově dětství atd.

Když mu bylo asi 16 let, odešel studovat
do Prahy na Karlovu univerzitu.

Jako student  si  také musel  vydělávat  na
živobytí  (např.  tím, že zpíval  v chóru při
různých pobožnostech). Hus sice zpočátku
toužil především po materiálním zabezpe-

čení (tehdejší stravou studentů byl chleba
s  hrachem  nebo  zelím,  dále  voda  nebo
špatné  pivo)  a  váženosti  mezi  lidmi,  a
proto také pilně studoval na kněze. Později
se však setkal s Kristem (zakusil sílu Boží
lásky  a  "obrátil  se")  a  začal  hledat
skutečnou lásku a pravdu, která vedla i k
proměně a naplnění, jak jeho života a cha-
rakteru, tak ostatních lidí. Hus byl také hu-
debně  nadaný  a  skládal,  nebo  spíše
upravoval, písně tak, aby se lidem zpívaly
co nejlépe.

Na  artistické  fakultě  získal  roku  1393
hodnost bakaláře a roku 1396 mu byl pro-
půjčen  titul  mistr  svobodných  umění.  Již
jako univerzitní  mistr (od roku 1398) byl
vysvěcen  na  kněze  (roku  1400)  a  začal
kázat v kostele sv. Michala a od 14. března
1402  v  Betlémské  kapli.  Dne  15.  října
1401  byl  Hus  zvolen  děkanem  artistické
fakulty na zimní  semestr  1401–1402 a v
roce  1409,  po  odchodu většiny  učitelů  a
žáku do Lipska, rektorem univerzity.
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Dekret kutnohorský a pisánský koncil

Národnostní neshody na Karlově univerzitě
se  stupňovaly.  Když  se  kardinálové  obou
obediencí  (západní  církev  se  nachází  v
době dvojpapežství) shodli,  že rozkol  od-
straní volbou nového papeže na koncilu v
Pise, vyzval král Václav IV. univerzitu, aby
se k účasti na tomto koncilu vyjádřila. Ten-
to koncil  měl kromě zmíněného, jak bylo
neformálně  přislíbeno,  potvrdit  králi  Vác-
lavu IV. jeho nároky na titul římského krá-
le,  jehož  byl  zbaven  kurfiřty  roku  1400,
kteréžto rozhodnutí potvrdil papež Bonifác
IX. Arcibiskup Zbyněk, stejně jako římský
král Ruprecht Falcký, zůstávali v obedienci
Řehoře XII. V této situaci se král obrátil na
univerzitu,  a  aby  dosáhl  jejího  souhlasu,
změnil  poměr hlasů na univerzitě pomocí
tzv.  Dekretu  kutnohorského  z  18.  ledna
1409 tak, že nyní český národ měl hlasy
tři, zatímco ostatní národy hlas jediný. Cizí
studenti  podporující  Řehoře  XII.  se  pak
přesunuli  do  Lipska,  kde  založili  novou
univerzitu.

České země přešly po pisánské volbě pod
obedienci Alexandra V. (se souhlasem arci-
biskupa). Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc
z Hazmburka se snažil v této situaci potla-
čit  pronikání  „viklefských  bludů“,  avšak
marně, neboť čeští mistři a opravné hnutí
se opírali o královu podporu. V této situaci
se arcibiskup obrátil na Alexandra V., který
zakázal  Viklefovy  spisy  a  kázání  na sou-
kromých místech (což bylo namířeno i pro-
ti Husovu kázání v Betlémské kapli). Arci-
biskup pak sám 16. července 1410 nařídil
spálit Viklefovy knihy a o dva dny později
Husa  uvrhl  do  klatby.  Tím  si  na  sebe
poštval Husovy stoupence, ale i samotného
krále Václava IV.

Husův proces u papežské kurie a od-
volání ke Kristu

Jan  Hus  se  proti  rozhodnutí  o  spálení
Viklefových  spisů  odvolal  k  soudu  Apoš-
tolského stolce, na vyzvání kardinála soud-
ce se však k papežskému soudu v Boloni
osobně nedostavil.  Proto na něj  byla  pro
vyhýbání se soudu vydána v únoru 1411
klatba, která byla v létě 1412 ztížena (tzv.

Agravace).  Jako  první  jej  už  dříve
exkomunikoval arcibiskup Zbyněk Zajíc, v
roce 1411 pak i pisánský vzdoropapež Jan
XXIII. kvůli jeho nepřímé podpoře papeže
v Avignonu. Hus pokračoval v kázání i ve
Viklefově  obhajobě  (spis  Defensio
articulorum  Wycleff  (Obrana  Viklefových
článků)). Nakonec přesto došlo na nátlak
českého  krále  ke  smíru  mezi
arcibiskupovou stranou a stranou Husovou,
a to v červenci 1411, avšak 5. září téhož
roku Zbyněk Zajíc utekl z Prahy do Uher,
vynucený smír odvolal a 28. září  zemřel.
Jeho nástupce Albík z Uničova pak již byl
zcela ve vleku královského dvora.

Spor  se  přiostřoval,  když  Hus  vystoupil
proti vyhlášení křížové výpravy vyhlášené
roku 1412 Janem XXIII.  proti  králi  Ladi-
slavu Neapolskému. V této bule papež vy-
hlásil odpustky každému, kdo se bojů zú-
častní; ve viklefovských kruzích byl odpor
proti odpustkům již delší dobu zakořeněn.
Jan  Hus  17.  června  napadl  odpustkovou
bulu  a  nazval  papeže antikristem.  Násle-
dovaly  lidové  bouře,  které  znepokojily  i
krále.  Děkan  teologické  fakulty  Štěpán  z
Pálče pak odsoudil 45 Viklefových článků a
byl vydán zákaz je šířit.

Na Jana Husa v říjnu 1412 Jan XXIII. vy-
hlásil klatbu, stejně jako na všechny, kdo
se  s  ním  stýkali  (byly  zakázány  církevní
úkony ve všech místech Husova pobytu);
zároveň nařídil, že má být Hus zajat a sou-
zen podle církevních zákonů a že má být
zbořena  Betlémská  kaple.  V  tomto
okamžiku  se  od  papeže  Hus  odvolal  ke
Kristu jako „nejvyššímu soudci“. Byl vyhlá-
šen interdikt na místech, kde Hus pobýval,
na podzim došlo k uskutečnění zákazu bo-
hoslužeb. Hus proto opustil Prahu, aby se
uchýlil  na  venkov.  Občas  se  přesto  do
Prahy vracel, většinu doby prožil od dubna
1413 v okolí Kozího Hrádku pod ochranou
vdovy po pánu Janovi z Ústí Anny z Mo-
chova.

Souběžně s tím se začal vyostřovat spor o
svobodné kázání, v němž se Hus nejpozdě-
ji  od  zatčení  Mikuláše  Abrahama  z  Ve-
lenovic v roce 1408 otevřeně stavěl za to,
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že z Bible může veřejně kázat i laik a to
bez  jakéhokoli  církevního  schválení.
Odvolával se při tom na zprávy z evangelií,
kde Ježíš evangelizaci  přímo nařídil  všem
svým  následovníkům.  Tím  ovšem  Hus
zásadním způsobem zaútočil  na  monopol
církve.

Ve  stejné  době  začal  Hus  také  výrazněji
podporovat  překládání  Bible  do  jazyka
prostého lidu. Jednak trval na tom, že číst
Bibli  ve srozumitelném jazyce mají  právo
všichni lidé, nejen učenci a kněží. Zároveň
dobře věděl,  že autorita zkažených před-
stavitelů  dobové  církve,  žijících  v  hlu-
bokém rozporu s Písmem, nemůže obstát,
budou-li mít lidé k Bibli v mateřském jazy-
ce snazší přístup. Husova podpora neauto-
rizované  veřejné  evangelizace  a  podpora
překladů  Bible  do  srozumitelné  češtiny  a
němčiny, byla nakonec jedním z klíčových
kamenů jeho pozdějšího otevřeného rozko-
lu s církví.

Právě zde pak prožil své klíčové vnitřní ob-
rácení.  Období  hlubokého  rozjímání  nad
Písmem, vzdálen od ruchu města, ale také
období veřejného kázání v duchu prvních
apoštolů.  Nikoli  z  kazatelny,  ale  evange-
lizaci  dům  od  domu,  mezi  políčky,  mezi
ploty, v lesích a na cestách. Zde také na-
psal své stěžejní dílo De ecclesia, v němž
zcela  otevřeně  v  duchu  Viklefa  kritizuje
soudobou církev.  O rok později  ho odtud
vyhnala morová epidemie.

Pražská teologická fakulta odsoudila Husa
jako bludaře roku 1413, vytýkala mu body
v nauce o svátostech,  svatých a odpust-
cích, vzpírání se autoritě církve, proti níž
staví osobní výklad Písma svatého a vzpí-
rání se poddanosti vůči papeži, biskupům a
kněžím.

Dne  20.  dubna  1414  se  Hus  inkognito
vrátil do Prahy, sepsal odsud několik listů.
Dne  30. dubna  zaslal  Jan  XXIII.
litomyšlskému  biskupu  Janovi  výtku
ohledně rozšíření Viklefova a Husova učení
v  Čechách  s  žádostí  o  napomenutí
pražského arcibiskupa Konráda z Vechty. V
téže  době  arcibiskupovi  Konrádovi  zaslal
seznam  Husových  bludů  v  traktátu  De

ecclesia  kancléř  pařížské  univerzity  Jean
Gerson.  Až  do  odjezdu  na  svolaný
Kostnický koncil žil Jan Hus pod ochranou
Jindřicha Lefla z Lažan na hradu Krakovci.

Příjezd do Kostnice a obnovení 
procesu

Jan  Hus  souzen  na
sněmu  kostnickém  r.
1415  (detail  obrazu
Václava Brožíka)

Kostnický koncil,  kte-
rý  svolal  30.  října
1413  Jan  XXIII.  po
naléhání  římského
krále  Zikmunda  na
1. listopad 1414,  měl
ukončit  neúnosný
stav  rozkolu  západní
církve,  reformovat
církev  „v  hlavě  i  v

údech“ (in capite et membris) a odstranit
současné hereze. Již z tohoto určení vysví-
talo, že proces s Janem Husem, zahájený
u  kurie  Alexandra  V.,  bude  tvořit  pouze
jednu z položek programu koncilu.

Spolu se svým (zcela nekanonickým) od-
voláním ke Kristu, případně ke svolanému
koncilu,  nebyl  dokončen  proces,  který
papežská  kurie  s  Husem  vedla,  avšak
kostnický koncil měl tento proces převzít.
Jan  Hus  se  na  pozvání  krále  Zikmunda
11. října  (dosud  bez  královského  glejtu)
vydal na koncil v domněnce, že mu bude
umožněno  svobodně  disputovat  o  jeho
nauce a víře, avšak neuvědomil si, že již
od  začátku  s  ním  byl  v  Kostnici  veden
právní  proces  navazující  na  nedokončený
proces předešlý. Glejt, který na cestu Hu-
sovi  vystavil  král  Zikmund, nemohl – jak
vyplývá i z jeho znění – zaručit nic víc než
bezpečnou cestu Zikmundovým územím do
Kostnice (přes Zlatou cestu); církevní soud
koncilu  se  vymykal  králově  pravomoci.
Spolu s Husem cestovali Václav z Dubé a
Jan z Chlumu, a to se dvěma vozy a více
než třiceti  koňmi. V Kostnici  se k Husovi
přidružil zástupce univerzity Jan Kardinál z
Rejštejna, a písař poselstva Petr z Mlado-
ňovic, který zůstal s Husem do posledních
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dnů  a  zasloužil  se  o  vydání  Husova
životopisu.  Nejvlivnější  osobnost,  která
Husa  podporovala,  byla  Žofie,  manželka
krále  Václava  IV.,  která  bránila  husitství
jen do nepokojů 30. července 1419. Král
Husa podporoval jen do chvíle, kdy začal
kázat  proti  odpustkům,  z  nichž  měl  král
svůj podíl.

Do  Kostnice  Hus  dorazí  3.listopadu  a
okamžitě se po městě rozkřiklo, že je zde
přítomen „zatvrzelý kacíř český“. Tuto vy-
hlášku  vypustil  Husův odpůrce  Michal  de
Causis. Papež v Kostnici zrušil nad Husem
klatbu, zřejmě i pro právní souvislosti, kte-
ré jeho pobyt přinášel pro ostatní koncilní
účastníky. V době Husova pobytu v Kostni-
ci Jakoubek ze Stříbra v Praze začíná po-
dávat  přijímání  pod obojí  způsobou,  kte-
rýžto zvyk Hus schvaluje, avšak sám pod
obojí  nikdy  nepodával.  V  Kostnici  se
27. listopadu roznesla zpráva, že chce Jan
Hus uprchnout, proto byl následujícího dne
pod  záminkou  rozhovoru  s  kardinály
přiveden do paláce, kde dlel i Jan XXIII., a
zde zůstal (se svým souhlasem).

Husův žalobce Michal de Causis podal proti
Husovi první články, v němž jej obvinil  z
osmi  bludů.  Dne  4.  prosince  byla
jmenována vyšetřovací komise, o dva dny
později  byl  Jan  Hus  uvězněn  v  kobce
dominikánského  kláštera  na  ostrově  na
Bodamském jezeře,  kde byl  držen  až  do
března 1415. V Praze bylo Husovo zatčení
přijato  jako  porušení  královského  glejtu,
moravští přední pánové proto u Zikmunda
intervenovali.

Komise  několikrát  žádala  Husa,  aby  se
podrobil  rozsudku 12 či 13 mistrů, avšak
on se chtěl zodpovídat jedině sněmu; při
vyšetřování se nepřiznal k žádnému z Vik-
lefových  názorů.  Byl  proto  tázán,  proč
sepsal komentář k bule Jana XXIII., která
Viklefovy názory odsoudila, Hus pak ozna-
čil  za autora komentáře Jana z Jesenice,
což pobouřilo Jana z Chlumu, který Husa
obvinil,  že  odstupuje  od  pravdy  a  že  se
bojí  smrti.  Jan  Hus  poté  onemocněl,
jednání bylo přerušeno, avšak u Husa vy-
povídali  pod  přísahou  pražští  i  jiní

vyučující.

Král Zikmund po svém příjezdu 25. prosin-
ce do Kostnice  žádal  kardinály  o  Husovo
propuštění, avšak ti pohrozili, že se sněm
rozejde. Král kvůli zachování důležité věci
odstranění  rozkolu  v  církvi  nakonec
na nátlak 4.  ledna 1415 ustoupil,  dostalo
se mu však slibu, že Janu Husovi bude za-
jištěno veřejné slyšení.  Zároveň mu byla
změněna vazba, od té doby si na ni on ani
průvodci  nestěžovali,  žádali  však  veřejné
slyšení.

Ve  vězení  Hus  složil  několik  spisů,  O 
pokání, O milování Boha, O třech nepřáte-
lích  člověka,  O smrtelném hříchu,  O při-
kázání Páně a modlitbě, O manželství a O
svátosti oltářní. Také psal zašifrované dopi-
sy těm, kteří Husa provázeli na koncil. Šif-
ra  spočívala  v  tom,  že  Hus  přeměňoval
samohlásky na písmena, která v abecedě
následují  po  ní.  Dostával  zde  i  dopisy  z
Čech  a  byly  mu  umožněny  návštěvy.
21. ledna dorazil na koncil Jean Gerson se
svým  soupisem  20  Husových  bludných
článků; ty Jan Hus označil za lživé.

Útěk Jana XXIII.
V  březnu  1415  se
začala  otázka  vyví-
jet  velmi  drama-
ticky. Dne 2. března
Jan  XXIII.  pod
nátlakem  prohlásil,
že  je  ochoten
abdikovat, učiní-li to
i  Řehoř  XII.  a
Benedikt XIII. V noci
z 20. na 21. března
však  prchal
v přestrojení
za pacholka

z Kostnice do Laufenburgu, kde 30. března
odvolal  svůj  slib  abdikace.  Hrozilo,  že se
koncil  rozejde.  V  nastalém  zmatku  se
všichni  přestali  o  Husovu  kauzu  zajímat,
přesto dal kostnický biskup Otto Jana Husa
převézt na svůj hrad v Gottliebenu.

Dne 6. dubna překonal koncil vážnou krizi
vyhlášením  svrchovanosti  koncilu  nad
papežem  dekretem  Haec  Sancta.  Jan
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XXIII. byl opětně 13. a 14. května předvo-
lán  před  koncil  a  vyzván  k  abdikaci.
Odpověď  nepřicházela,  proto  byl  zatčen,
byla proti  němu shromážděna obvinění  a
ve značně nechutném procesu 29. května
koncil prohlásil, že bude-li papež sesazen,
nikdo bez jeho svolení nesmí přistoupit k
volbě nového papeže, a nato Jana XXIII.
sesadil.

Závěr procesu s Husem

Nyní mohl proces s Husem pokračovat. Jan
Hus si připravil řeč ke koncilu, tzv. Řeč o
míru  (Sermo  de  pace).  Koncil  namísto
disputace  s  ním  rozhodoval,  zda  Husovy
nauky  souhlasí  s  naukou  římskokatolické
církve či nikoli. Husova pozice byla ztížena
tím,  že  kvůli  nedostavení  se  na  soud  v
předchozím procesu u papežské kurie byl
označen za tvrdošíjného a heretika.  Jeho
obvinění se týkala víry, a proto neměl ani
právo  odvolání  ani  právo  být  hájen  ad-
vokátem.

Prvního slyšení se Husovi dostalo 6. června
1415, pro rozlehlost látky bylo nakonec za-
potřebí  slyšení  tří.  Akta  koncilu  se  ne-
zachovala, a tak jsou dějepisci odkázáni na
osobní  vzpomínky  účastníků,  především
Petra z Mladoňovic.

Přesvědčeni o Husově nevině jeho průvodci
poskytli  koncilu  Husovy  traktáty  De
ecclesia, Contra Stanislaum, Contra Palecz
a Contra occultum adversarium, to později
Hus komentuje jako závažnou chybu, ne-
boť tyto spisy chtěl před koncilem zatajit.
Jan Hus během slyšení neměl možnost vy-
jádřit  se  k  ničemu  jinému  než  k  před-
loženým článkům. Pro Husovu zdlouhavost

ve  výkladu  ztráceli  přítomní  při  slyšení
trpělivost.

Podle  Mladoňovicových zpráv  předsedající
koncilu,  kardinál  Petr  z  Ailly,  s  Husem
jednal  poměrně  mírně.  Přítomní  se
shodovali na tom, že Husovy předkládané
články vyznívaly lépe vytrženy z kontextu
než v souvislostech. Hus však po Petrovi z
Ailly žádal, aby mu dokázal, že jeho články
jsou bludné. To bylo vyloženo jako vzpírání
se autoritě koncilu, a proto byla žádost od-
mítnuta a Jan Hus se měl bludných článků
zříci. On však žádal, že chce být poučen o
opaku, a pak že odvolá; nakonec odvolat
odmítl.  Král  Zikmund  údajně  po  slyšení
kardinály vybízel, aby Husa upálili nebo s
ním nějak naložili, ale aby nedopustili jeho
návrat do Čech.

Členové  sněmu se  nevzdávali  naděje,  že
Jan Hus odvolá a 18. června předložili mu
zúžený seznam článků, které měl odvolat.
To  však  odmítl.  Dne  20.  června  byly
Husovy  spisy  odsouzeny  ke  spálení,
Husovo  učení  bylo  zavrženo.  Jan  Hus  se
odmítl  podrobit  autoritě  koncilu,  odmítl
odvolat  ani  pomocí  zjednodušené  a
poměrně  volné  formulace  „Tyto  články
jsem nikdy nedržel ani nekázal a kdybych
to byl učinil, zle bych to byl učinil, neboť je
prohlašují  za  mylné  a  přísahám,  že  je
nechci  držet  ani  kázat.“  Hus  nabídl
formulaci:  „Dosvědčené bludy jsem nikdy
nekázal,  nedržel  a  netvrdil.  Nebudu  je
kázat ani  držet ani  tvrdit.“  Ta ale nebyla
přijata.

Ještě téhož dne přátelům, kteří se jej ještě
snažili  přesvědčit,  odpověděl,  že  by  byl
ochoten  pokorně  odvolat,  kdyby  se  cítil
vinný, ale že žádá důkaz z Písem. Sněm
tak  dle  svého  mínění  vyčerpal  možnosti,
jak odvrátit Husa od trestů předepsaných
právem, a podle církevních zákonů s ním
jednal jako se zatvrzelým kacířem.

V knížce Dr. J. V. Šimáka „Hus a doba před
ním“,  nakladatelství  F.  Topič,  Praha 1921
se píše mimo jiné toto: „Hus byl vržen do
temného,  vlhkého  a  smrdutého  vězení  v
dominikánském klášteře u jezera, takže se
tam brzo těžce rozstonal. Přes to vše ko-

5



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu červenec a srpen 2015

mise zřízená k jeho vyšetřování posílala k
němu svědky,  aby před ním vypovídali  a
přísahali,  z  čehož  rozčilování  chorobu
Husovu ještě zvýšilo, takže kolísal již mezi
životem a smrtí. Připuštěni však byli toliko
svědkové proti Husovi nikoli obhájci, ač o
to  snažně  Hus  prosil.  Teprve  osobní
přímluvy  Zikmundovy  vymohly,  že  byl
vězeň přenesen do slušnější cely klášterní
a že mu byla poskytnuta lékařská pomoc.
Jeho  průvodci  podplatili  stráže  a  dosáhli
toho, že Hus mohl ze žaláře posílati listiny
a též přijímati.“

Husovo odsouzení

6. července 1415 se konalo XV. zasedání
sněmu  v  případu  mistra  Jana  Husa.  Byl
přečten  průběh  procesu  a  Husovy  nauky
označeny za heretické. Hus se chtěl znovu
hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem
jednání  již  nebylo  slyšení,  ale  vynesení
rozsudku.

Jan  Hus  byl  obviněn  z  šíření  Viklefových
nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho člán-
ků,  učení  jeho nauky.  Husovy knihy bylo
nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za
zatvrzelého  kacíře.  Byl  proveden  obřad
zbavení  kněžského  úřadu,  zbavení  všech
duchovenských práv, narušení tonzury, na-
sazení kacířské čepice.

Takto  ustrojený  mistr  byl  vydán  rameni
světskému, nikoli však aby byl zabit, nýbrž
aby byl žalářován až do smrti, čili jak Rei-
chenthal dává zprávu: „dass man ihn nicht
toedten  soelt  und  ihn  sonst  behielt  und
ihm  einen  ewigen  Kerker  gab.“  Avšak
podotknouti  sluší,  že  prosba  tato  byla
pouhou formulí soudnou, jsouc jako trva-
lým svědectvím, že církev vlastně nikoho
ku smrti neodsuzuje, aniž sobě žádá, aby
kdo života  zbaven byl,  byť  i  pobloudil  u
víře a urputně ve bludu trval. Když byl Hus
světskému  rameni  vydán,  odevzdal  ho
Zigmund  falckraběti  Ludvíkovi  a  tento
purkrabímu města Kostnice, aby se s ním
naložilo  vedle  stávajícího  tehdáž  zákona
trestného,  s  tím  doložením,  aby  byl  se
vším, což má, na hranici uvržen.

Popraviště  mělo  být  za  městskou branou
na cestě  k  hradu Gottlieben.  Hus  cestou
zpíval  mariánskou  píseň  Christi  virgo  di-
lectissima  a  přesvědčoval  lid,  že  neučil
bludům.  Poté,  co  byl  přivázán  k  hranici,
přijel Zikmundův maršálek a nabídli Husovi
z králova rozkazu odvolání, aby si zachoval
život. Hus odmítl a hranice byla zapálena.
Hranice i s Husovými ostatky byla po upá-
lení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho při-
vrženci neudělali z hrobu poutní místo.

Památník Jana Husa a Jeronýma Pražského z roku
1862 na místě jejich upálení

Poslední den Mistra Jana z
Husince 

6. červenec 1415
Husa přivedli do kostnické katedrály až po
velké mši. Sešlo se tu velké zasedání kon-
cilu.  Král  Zikmund  usedl  s  korunou  na
hlavě  na  čestné  místo,  přítomná  knížata
před ním držela říšské jablko, žezlo a meč.
Hus stál  pod silnou stráží  u lešení,  které
udělali  kvůli  němu.  Nejprve  podrobně  a
dlouho četli celý záznam o Husově proce-
su,  pak  260  článků  Wiklefových  a  jejich
odsouzení,  a  když  Bertold  de  Wildungen
začal  číst  poslední  redakci  článků  Hu-
sových, Hus hned článek první, který byl o
církvi, začal vykládat. Ale kardinál Zabarel-
la přikázal biřicům, aby ho donutili mlčet.
Hus  prosil,  aby  mohl  odpovídat.  Řekl:
"...aby se tito kolemstojící nedomnívali, že
jsem držel bludy - vždyť potom se mnou

6



červenec a srpen 2015 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

učiníte, co vám bude libo," ale v řeči mu
zabránili  a  on  poklekl  a  začal  se  zbožně
modlit.

Potom četli výpovědi svědků - zase mu ne-
dovolili  se bránit. Když přečetli, že tvrdil,
že  je  čtvrtá  osoba v  trojici,  žádal  jméno
svědka, který to dosvědčil, ale předčítající
řekl, že není třeba, aby zde byl jmenován.
Když mu vytkli odvolání ke Kristu, řekl hla-
sitě:  "Ó  Pane  Bože,  hle,  již  tento  koncil
tvoje skutky a zákon zatracuje jako blud!"

O klatbě řekl,  že
ji  netrpěl
vzpurně,  ale  pod
odvoláním.  Když
řekl,  že  do
Kostnice  přijel
svobodně a s krá-
lovým  glejtem,
přítomní  se  prý
na Zikmunda po-
dívali a on se za-
rděl.

Pak četli rozsudek
a Hus, ačkoliv mu
v tom bránili, od-
povídal  i  na  něj.

"Vždy  jsem  si  přál  a  i  dnes  si  přeji
účinnější  poučení  z  Písma..."  Když  odsu-
zovali  jeho knihy, řekl,  že mu v nich ne-
dokázali jediné bludné slovo. A jak mohli
zatratit  jeho  knihy  psané  česky,  když  je
nikdy neviděli?

Rozsudek  byl  uchystán  ve  dvojím  znění:
kdyby odvolal, odsoudit jej k doživotnímu
žaláři, a když neodvolá, pak jej jako nena-
pravitelného kacíře zbavit kněžství a pře-
dat světské moci. Přečetli  znění druhé, a
podle katolického svědectví prý Hus zbledl
a  řekl  zlomeným  hlasem:  "Bože
všemohoucí, jaký to rozsudek proti mně je
vynesen!"  Podle  Petra  z  Mladoňovic  Hus
poklekl  a hlasitě se pomodlil:  "Pane Jezu
Kriste,  odpusť všem mým nepřátelům, ty
víš, že mne křivě obžalovali, křivé svědky
proti  mně vedli  a křivé články proti  mně
vymyslili!"

Potom  mu  poručili,  aby  se  oblékl  do
mešních  rouch,  a  sedm  biskupů,  pově-

řených jeho odsvěcením, jej vyzvalo, aby
odvolal. Hus vystoupil na lešení uprostřed
chrámu a s pláčem řekl přítomnému lidu:
"Nemohu  to  učinit,  abych  nebyl  lhářem,
abych neurazil své svědomí a Boží pravdu
a  abych  nepohoršil  tak  veliké  množství,
kterému  jsem  kázal."  Začali  jej  tedy
odsvěcovat - odebírali mu znaky kněžství:
kalich, štólu, ornát, a ke každému pronesli
proklínací formuli. Hus to nazval rouháním
a  pronášel  k  jednotlivým  aktům  zbožné
formule  vlastní  a  pokorně  se  modlil.
Tonzuru  mu  prostřihli  nůžkami  na  čtyři
strany a řekli: "Již církev odňala od něho
všechna církevní práva a nemá více s ním
co činiti. Odevzdáváme ho moci světské."
Pak na jeho hlavu vložili papírovou korunu
s třemi namalovanými ďábly a nápisem "
Toto je arcikacíř!" a řekli: "Svěřujeme tvou
duši ďáblu!" Hus sepjal ruce se slovy: "A já
ji  svěřuji  nejlaskavějšímu  Pánu  Ježíši
Kristu."

Král  Zikmund  pokynul  vévodovi  Ludvíku
Falckému: "Jdi, vezmi si ho." Z katedrály
šel  průvod  na  popraviště  přes  město
oklikou.  Kostnice byla plná lidí,  sběhli  se
zdaleka  na  vzácnou  podívanou.  Falckrabí
Ludvík s družinou vedli průvod na koních,
dva jeho sluhové provázeli Husa, který ne-
byl spoután, z obou stran. Vpředu, vzadu i
po stranách šlo a jelo na tisíc ozbrojenců.
Hus zpíval cestou žalmy. Popraviště bylo v
lukách  při  cestě  na  Gottlieby.  Hus,  když
došel  ke  vztyčenému  kůlu,  poklekl  a
dlouho se modlil.  Zástupce koncilu,  kněz
Schorand, k němu přijel na koni a shora s
koně mu nabídl zpověď. Hus odmítl: "Není
třeba, nejsem smrtelně hříšný." Po modlit-
bě povstal a hlasitě, aby ho slyšeli i přátelé
okolo,  řekl:  "Pane  Ježíši  Kriste,  tuto
strašnou,  potupnou  a  ukrutnou  smrt  pro
tvé evangelium a kázání tvého slova chci
trpělivě a pokorně vytrpět."

Falckrabě pokynul katovi. Kat Husovi dovo-
lil rozloučit se s jeho žalářníky. Hus jim dě-
koval za všecko dobré, co pro něho učinili.
Kati  ho svlékli  ze šatů a za ruce dozadu
stočené  ho  provazy  uvázali  ke  kůlu,  za-
raženému do země. Za krk ho k němu při-
pevnili silným řetězem. Pod nohy mu dali
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dříví  promísené  slámou,  a  rovněž  dřívím
střídavě se slámou jej obložili až po bradu.

Falckrabí  Ludvík  a  říšský  maršálek  přijeli
na koních a  znovu se zeptali,  jestli  chce
odvolat. "V pravdě evangelia, kterou jsem
psal,  učil  a  kázal,  dnes  radostně  chci
umřít." Oba muži tleskli rukama, biřici dříví
a  slámu polili  smolou  a  hranici  podpálili.
Hus zazpíval tři verše litanie, pak ho oheň
zalkl.  Potom  se  už  jen  potichu  modlil.
Umíral asi tak dlouho, než by se mohly od-
říkat dva, nejvýše tři otčenáše.

Mrtvé  tělo  zůstalo  viset  u  kůlu  za  řetěz.
Srazili jej i s kůlem na zem, znova obložili
dřívím  a  pálili,  kosti  i  lebku  roztloukali.
Spálili  i  šaty  a  všechen  popel  i  oharky
vhodili do hlubin Rýna, aby si Češi nemohli
nic vzít na památku.

Janu Husovi  bylo toho roku čtyřicet  čtyři
let.

Podle knihy E. Kantůrková: Jan Hus, Melantrich
Praha 1991 zpracoval B. Chán

Proti slepé poslušnosti
Mistr Jan Hus

Nyní je třeba stručně promluvit  o autori-
tách, které doktoři uvedli k utvrzení lidské
poslušnosti. Neboť předně říkají, "Římskou
církev a představené mají nižší poslouchati
ve všem", atd., podle výroku Spasitelova v
23.  kapitole  Matoušově:  "Všechno,  cokoli
by vám řekli, zachovávejte a čiňte."

Tu se divím, proč doktoři usekli slova Spa-
sitelova na začátku a na konci.

Neboť  na  začátku  neuvedli,  "Na  stolici
Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové,"
a na konci nepřipojili, "Podle skutků jejich
nečiňte," ale uvedli jen střední část slovy:
"Všecko, cokoli by vám řekli, zachovávejte
a čiňte."

Tu se mi zdá, že tak učinili proto, že papež
a  jiní  preláti  církve  nechtějí  být  při-
rovnáváni k zákoníkům a farizeům, a říká-
li  se  něco  o  jejich  zlých  skutcích,  jsou
uraženi.

Ale  na  druhé  straně  doktoři  a  mistři  ta-

kovým mužům pochlebují; a tak oni "shro-
mažďují učitele, kteří jen příjemně šimrají
uši, a tak odvracejí sluch od pravdy"; a mi-
stři jim pochlebují.

Tak se naplňuje předpověď Apoštolova na
těch i na oněch, neboť ve 4. kapitole 2. lis-
tu  Timotejovi  zapřísahá  Apoštol  Timoteje
slovy: "Při Bohu a Kristu Ježíši, který bude
soudit  živé  i  mrtvé,  při  jeho  příchodu  a
království:  kaž slovo,  naléhej  vhod i  ne-
vhod, kárej, zapřísahej, napomínej se vší
trpělivostí a znalostí. Neboť přijde čas, že
zdravé  učení  nebudou  trpět,  ale  podle
svých  žádostí  shromažďovat  budou  sobě
učitele,  kteří  jen  příjemně  šimrají  uši.  A
odvrátí zajisté sluch od pravdy a k bájím
se obrátí."

Není tedy divu, že preláti vděčně přijímají
výroky  zmíněných  doktorů,  poněvadž
všechny  ony  výroky  pomazali  olejem
pochlebování a nepřipojili žádné slovo na-
pomenutí, aby potlačili jejich špatnost.

Avšak  přijde  mistr,  biskup  a soudce nej-
spravedlivější,  který nejsprávněji  zváží  li-
chocení  doktorů  i  špatnost  prelátů;  ten,
který řekl:

"Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a
farizeové.  Všechno,  cokoli  by  vám  řekli,
zachovávejte a čiňte. Avšak podle skutků
jejich nečiňte, neboť mluví, ale nečiní."

Vpravdě  tento  mistr  nelichotil  špatnosti
prelátů a doktorů. Mluvil pravdu, učil své
věřící a usvědčil pyšné, kteří se posadili na
stolici, z jejich zlých skutků.

(...)

Podle 2. kapitoly Geneze byl při stromu vě-
dění dobrého i zlého vydán zákon od Boha,
který nemůže ani klamat, ani být klamán.
A tento zákon byl uložen pod trestem smr-
ti. Neboť Bůh řekl Adamovi: "Ale ze stromu
vědění dobrého a zlého nikoli nejez, nebo
v  kterýkoli  den  bys  z  něho  jedl,  smrtí
umřeš."

Musí se tu tedy uvážit, kdo je ten, jenž při-
kazuje, musí se uvážit, co se přikazuje a
musí se uvážit i  postavení člověka, který
má poslouchat.
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Ten, jenž přikazuje, je Bůh, který se ne-
může mýlit. Příkaz je velmi užitečný a je to
člověk, který uslyšel samého Boha, jak při-
kazuje.  Jísti  tedy  ze  stromu  vědění
dobrého i zlého bylo po zákazu čiré zlo.

Vedle toho si položme, že by představený
Petr  nařídil  svému  poddanému  Janovi
sbírat  jahody,  a  uvažme,  zda  se  v  tom
nařizující  nemůže  mýlit,  a  jak  dalece  je
onen skutek užitečný tomu, kdo má upo-
slechnout, a zda ten, kdo má poslechnout,
je k tomu skutku uzpůsoben tak, jako byl
Adam k Božímu příkazu.

A je jasné, že ve všech třech bodech není
podobnost stejná.

Neboť i představený se může mýlit, i sku-
tek nemusí být tak užitečný a je jisto, že i
ten,  kdo  má  poslechnout,  nemusí  být  k
onomu  skutku  tak  uzpůsoben,  jako  byl
Adam k příkazu Božímu. (...)

Neboť  kdyby  představený  nařídil  svému

podřízenému Petrovi, knězi vzdělanému v
zákoně božím aby v Den Páně pásl svině, a
kdyby Bůh radil, aby v tentýž den pro něho
vykonal skutek nadbytečné zásluhy, který
by byl s oním jednáním neslučitelný, tehdy
by byl kněz Petr více povinen poslechnout
Boží rady než rozkazu představeného.

To je jasné, neboť představený zasluhuje
tím více úcty, čím více je mu každý pod-
řízený  zavázán  poslušností  a  čím  je
uložené jednání užitečnější. Avšak jednání
uložené představeným, to jest pást svině v
Den Páně, je lhostejné co do záslužnosti,
kdežto jednání uložené Bohem má samo v
sobě záslužný smysl.

Jan Hus v této argumentaci naléhá, aby si
každý zachoval vlastní individuální úsudek
a "studoval Boží Slovo (tj. svět, skutečnost
kolem nás) sám", podle vlastního rozumu,
a  nenechal  se  ovlivňovat  konvenčním  či
oportunním myšlením.  Že  by  to  pro  nás
nebylo aktuální? 

Nedělní besídka 
Předprázdninový měsíc byl v naší nedělní
besídce ve znamení přípravy na službu na
konec školního roku a různých venkovních
akcí, které nás na blížící se prázdniny při-
pravovaly.

Poslední neděli v květnu se děti z nedělní
besídky se svými rodiči zúčastnily sborové-
ho grilování.  Rodiče dětí  měli  velký podíl
na  přípravách  a  průběhu  této  sborové
akce.

V sobotu 6. června se uskutečnil celodenní
výlet  malé  a  velké  besídky  do  Františ-
kových  Lázní,  na  Komorní  Hůrku  a  na
Stein. Na fotografii jsou účastníci výletu.

V neděli 7. června byla poslední řádná be-
sídka před nácvikem pro službu dětí na ko-
nec školního roku.
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Na fotografii Elišky z práce s deníčky před
modlitební  chvílí  vypráví  Anetka  své
zkušenosti z minulého týdne.

Dne 10. června měla Eliška narozeniny. Na
besídce jsme ji všichni popřáli ke krásným
čtrnáctým  narozeninám  a  předali  malé
dárky.

Radujeme se z toho, že ji máme na besíd-
ce a máme ji moc rádi. Přejeme jí, aby ji
Pán Bůh požehnal při studiu i ve službě dě-
tem. Přejeme jí také pevné zdraví a Boží
ochranu ve všem, co ji čeká.

Eliška měla velikou radost, jak vidíte na fo-
tografii.

V neděli  14.  června  jsme  již  pilně
nacvičovali  program  na  naše  vystoupení.
Nacvičování  písní  vedla  Sára,  které
pomáhala Eliška.

Odpoledne  děti  z  velké  besídky  čekala
tajná  výprava  za  velkým  tajemstvím.
Dobrodružná hra uprostřed přírody na mo-
tivy podobenství z Bible přinesla dětem na-
pětí, strhující zážitky i radost z nálezů ne-
smírné ceny. Na konci si svorně slíbili, že
tato tajná výprava nebude poslední.

Červnové číslo našeho časopisu je zamě-
řeno na prázdninová témata a připomíná
nám, že nás má Pán Bůh ve své ruce a
chrání  nás  i  na  našich  prázdninových
cestách.

10
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Děti z velké besídky dostaly červnové číslo
časopisu Vrabčáci  a vlaštovky s přílohou.
Je  to  souhrnné  vydání  kresleného
vyprávění  Naše  kronika,  které  zahrnuje
všechny  díly  tohoto  oblíbeného  komiksu,
které vyšly v letošním ročníku.

Děti  tak budou mít  na památku všechny
díly pohromadě v jednom sešitu a budou si
moci i po létech připomenout, co v tomto
školním  roce  na  besídce  prožily.  První
ročník  komiksu  Naše  kronika  vychází  i  s
bonusem, který děti určitě potěší.

Pro  službu  nedělní  besídky  na  konec
školního roku nám sestra Eliška Jagobová
ušila  a  zhotovila  krásné  rekvizity,  které
ilustrovaly  jednotlivá  témata  našeho
programu.  Dalo  jí  to  hodně  práce  a
výsledek  je  skvělý.  Moc  sestře  Elišce  za
tuto  službu  děkujeme  a  těšíme  na  další
spolupráci.

V neděli  21. června sloužila  malá i  velká
besídka při dopoledním shromáždění u pří-
ležitosti konce školního roku. Na fotografii
je služba dětí z malé besídky:
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Malá i velká besídka představila poslucha-
čům, jak jsme v průběhu školního roku na
besídce žili a co všechno jsme se naučili.
Děti z velké besídky zazpívaly nové písnič-
ky a měly svá vlastní svědectví z naší služ-
by v průběhu roku.

Svědectví dětí, která si samy napsaly.

Děti také ukázaly názorný příklad výkladu
biblického poselství dětem. Na fotografii je
Sára a Anetka. 

Celým programem nás průvodním slovem
provázela Eliška, která si jej sama napsala.
Eliška  při  uvítání  přečetla  Boží  slovo  ze
Žalmu 115, 1. verš: "Ne nás, Hospodine,
ne nás, ale svoje jméno oslav pro své mi-
losrdenství a pro svou věrnost." Toto slovo
nás provázelo celým programem. Věříme,
že naše velká besídka je v Božích rukou a
přejeme si, aby všechno co děláme, vedlo
k tomu, aby byl Pán Bůh oslaven.

Pak se Anetka a Štěpánka nahlas pomodli-
ly.

Sára měla krásné svědectví o návštěvách
dětí  z  velké  besídky  u  starých  a
nemocných v průběhu školního roku. Bylo
pro všechny velkým povzbuzením a věří-
me, že bude i velkou inspirací pro mládež
a další  složky sboru k rozvíjení  této tolik
potřebné služby.

Na konci jsme si připomněli Den otců, kte-
rý na tuto neděli připadal. Děti řekly svým
tatínkům  a  dědečkům  básničky  a  jedno
svědectví měl Lukášek. Na konci shromáž-
dění pak děti rozdali tatínkům a dědečkům
dárkové taštičky, které samy vystříhaly a
slepily, ve kterých bylo malé překvapení.
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Aktuálně z BJB
Milí bratři a sestry,

chtěli jsme ve zpravodaji čas od času uve-
řejnit i zprávy z naší Jednoty.

Po  Sjezdu  delegátů  proběhla  e-mailová
diskuse týkající se návrhů sborů v Jablonci
a  v Kroměříži.  Jablonecký  návrh  vyzývá
k vystoupení  naší  Jednoty  z Ekumenické
rady  církví  a  kroměřížští  navrhují,
abychom se  na  oficiální  úrovni  jako  BJB
neúčastnili ekumenických akcí spolu s Řím-
sko-katolickou  církví.  K tomu  se  přidalo
vyhlášení  br.  Kolaříka z Kuřimi  o tom, že
spolupráce s katolíky je nemožná, protože
káží jiné evangelium, jiného Krista. Na to
poté reagoval sbor Na Topolce, br. Stanko,
vojenský kaplan a také sbor na Vinohra-
dech,  který  navrhuje,  aby  se  tématem
ekumeny,  smyslem  našeho  zapojení  se
v Ekumenické radě církví,  zabývala teolo-
gická komise.

Topolští a br. Stanko reagují ještě na další
s tím spojené problémy a témata, která se
vynořují po jednáních o návrzích výše zmi-

ňovaných sborů. Vidí jako problém přílišné
vyhraňování se vůči katolické církvi, myslí
si,  že  tyto  návrhy  a  způsob  jejich
prosazování  je  netolerantní,  fundamenta-
listický.

Naopak sbor v Jablonci vidí postoj Jednoty
a některých sborů jako liberální – v postoji
ke  katolické  církvi,  v postoji  k autoritě  a
výkladu Písma.

Tato situace není jednoduchá a asi se o ní
bude dále diskutovat na dalším Sjezdu de-
legátů, kde by se měly tyto návrhy znovu
projednávat (na minulém Sjezdu se o nich
nehlasovalo  pro  nedostatek  času).  Asi  o
nich budeme muset hovořit i ve sboru.

Nevím, jestli je situace natolik vyhraněná,
jak se o tom zmiňuje br. Stanko ve svém
dopise sborům – že hrozí rozpad BJB, kaž-
dopádně je to situace velmi nelehká. Je cí-
tit  velké  názorové  pnutí  mezi  některými
sbory – právě v otázce postoje ke katolické
církvi,  v otázce  výkladu  Písma,  v otázce
toho, co je to „baptistické“. Jedna skupina
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zastává  názor,  že  bychom  se  měli  více
vyhranit v našem vyznání víry – zahrnout
do Ústavy články o ekumeně, službě žen
v církvi… Druzí to kritizují jako omezování
svobody svědomí,  baptistické (a Biblické)
podle nich je, že jsme různí, nevyznáváme
víru  všichni  stejným  způsobem  a  měli
bychom  se  v různosti  unést,  doplňovat,
nesnažit  se  vtěsnat  druhé  do  svého
teologického  přesvědčení,  o  kterém  si
myslíme, že je jediné správné.

Toto je tedy pnutí v naší Jednotě, které je
cítit na Sjezdech delegátů, když se narazí
na  tyto  otázky.  Prosím,  modlete  se  za
moudrost při tom, abychom se mohli vy-
znat v tom, co je správné a dobré – podle
Písma, aby nás Pán Ježíš vedl, když bude-
me  muset  zaujmout  stanovisko  k jablo-
neckým a kroměřížským návrhům.  Modle-
me se za dění v BJB.

David Sláma

Z historie Bratrské jednoty baptistů
Petr Chelčický - O trojím lidu

pokračování z minulého čísla

Údy jednoho duchovního těla...

Apoštol Pavel dle pokračuje: "Nemůže říci
oko ruce: tvé skutky nepotřebuji, ani hlava
nohám:  odejdi,  nejste  mi  potřebné.  A
právě ty údy, které se zdají méně význam-
né,  jsou nezbytné a které  pokládáme za
méně  čestné,  těm  prokazujeme  zvláštní
čest,  neslušné slušně  zahalujeme,  jak  to
naše  slušné  údy  nepotřebují.  Bůh  zařídil
tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější
čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby
údy svorně pečovali jede o druhého, Trpí li
jeden úd, trpí spolu s nimi všechny. A do-
chází li slávy jeden úd, všechny se radují
spolu  s  ním."  Zde  Pavel  popisuje,  jak
hmotné tělo mnoho údů má v sobě, jak v
nich  není  rozepří  ohledně  rozdělené
rovnosti, ale spolu pečují jeden o druhého,
aby prospěch všech byl hojný. A právě  to-
muto  příkladu  Pavel  připodobňuje  tělo
Kristovo  duchovní,  které  v  pravdě  podle
víry a milosti  mnoho lidí  spojuje v jeden
celek, každý svůj vlastní odlišný dar Ducha
svatého  přináší,  aby  také  jiným  údům
prospěl. A zvláště zde apoštol zdůrazňuje,
že  žádná část od největšího k nejmenšímu
a  k  nejpotupnějším  údům  se  necítí  ani
mrzuta,  ani  zhrzena,  v  pocitu,  že  jejich
služby  nepotřebují  větší  údy,  ale  s  větší
slušností se zahalují. A dále apoštol podtr-
huje péči,  jakou mají  spolu, když se pro
jeden úd všichni rmoutí a trápí a naopak, s

prospěchem jednoho se radují všichni.

A  protože  z  tohoto  místa  se  vyvozuje  o
rozdělení těla Kristova z lidu křesťanského
na tři, t.j. na panstvo, duchovenstvo a ro-
botný lid, rozvažme tedy, nakolik apošto-
lův  obraz odpovídá této představě. Prý je
psáno, jak má moc světská chránit zbylé
dvě stránky, a kněží zase učit a robotný lid
krmit  pány a  kněze,  pracně  jim  dobývat
jídla,  pití  a platů.  Zjišťujme tedy,  jestliže
když trpí jeden úd, trpí spolu s ním i ostat-
ní. Uvidíme však, jak ty údy pyšné, kteří
meč drží, menší údy dáví, mučí, bijí, sází
do vězení, obtěžují robotami, úroky a jiný-
mi výmysly. Jedni ve slabosti jdou a druzí
na koni obkročmo sedí, sytí a prázdní smě-
jí se nad nimi. Uvidíme, jak kněží jako oči
ostré v tom těle hledají na obou stranách
způsoby,  jak  by  zboží  nakradli  jiným  a
sobě  si  přivlastnili.  Uvidíme  oba,  pána  i
kněze, jak se vozí  na robotném lidu, jak
sami chtějí. O tomto psal apoštol Pavel? O,
jak jsou naopak vzdáleni od jeho řeči, aby
všechny údy se rmoutili  nad nouzí  každé
části těla! Tito pláčí, planou, z nouze kra-
dou, ve vězení končí, kde je šacují a druzí
se smějí jejich veliké bídě! A poněvadž ti,
co drží meč, jsou údajně ruce a lid obecný
nohy, pohleďme, co činí ruce nohám podle
obrazu  apoštola.  Jak  vzdáleně  od  sku-
tečnosti je představa, jak ruce nohy obou-
vají, aby se neporanili, neomrzli a nezablá-
tili  se!  Jestliže  se  zablátí,  pak  jistě  ruce
nohy umyjí a poraní li se, ruce ihned ránu
zavážou a léčí a prospěšní jsou nohám ve
všech  svých  skutcích.  Ale  ve  skutečnosti
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tyto ruce s mečem, ač nohy nemají co jíst,
tak zbytek jídla z nich vydřou. Ani by ruce
sami co uměli,  s čím by prospěli  nohám,
jedině  je  loupí.  A  ty  ruce  drží  meč.  Co
léčivého  přiloží  na  nohy?   Jedině  z  nich
krve nacedí a jinak mučí, aby jako hovado
sama na pospas vykrvácely, vždyť co je k
sobě váže?

Ale třeba namítneš: "To je proto, že nemají
poznání. Ale kdyby se poučili, byli by vzá-
jemně milostiví." K tomu odpovídám: Sám
pevně  rozvaž,  že  jejich  úřad  na  násilím
musí stát, na násilím,  které vzbudí strach
a ukrutnost. A pohne li se k milosti, snad
jenom skrze nesnadné přímluvy a úplatky,
aby hněv odvolal anebo se vzdal jiné věci,
pro kterou vzplál hněvem.  Jestliže by se z
vlastního  svědomí  rozhodl  k  slitování,  že
se nebude hádat s nemoudrými lidmi, kteří
milosti  nerozumějí,  a opustí  to, co měl z
titulu  své funkce vykonávat,  pak se roz-
množí žaloby podané k němu ale i o něm.
Neboť  mu  neprospěje  rozdávat  milost  v
očích těch, kdo milost sami neznají, kteří
rozumí jenom strachu. Bude li  jim strach
odebrán, zvýší se zločinnost. A tak pro mi-
lost se moc sama v sobě rozplyne. Vrch-
nost si nebude nikdo vážit, když je nebude
trestat.  Pro takové existuje světská moc,
kteří  bez  jha  božího  milost  neznají,  aby
skrze ukrutnou sílu nemoudré lidi odstraši-
li. A tak se musí naplnit Písmo Svaté, že
fík, kořen vinný a oliva nebudou panovat,
naproti  tomu  trn  směle  volá:  Já  jsem
králem  nad  vámi,  vystup  tedy  ze  mne
oheň a spal nás všechny. 

Jsou-li páni a kněží připodobněni k hlavě a
obecný  lid  jako  potupnější  nohy,  jak  je
realita vzdálena. Vždyť podle Pavla ty údy,
kteří jsou nejméně urozené, tím větší čest
jim mají vzdát údy, které je chrání! Takže
je  li  v  pravdě  ten  trojí  lid  tělo  Kristovo,
tehdy pro sedláky,  pastýře a tuláky mají
mít největší čest, vždyť oni jsou v obci nej-
menší. ale skutečnost je zcela jiná. Protože
pro ten hlavatý lid prostí a neurození jsou
jako psi před očima, protože už neví, jak
více je ještě potupit

Také neodpovídá skutečnosti, když čteme,
že aby nebylo rozdělení  v těle,  pečují  se
vzájemně jeden úd o druhého. Jak daleko
je péče duchovní od starostlivosti apoštola
Pavla o všechny své bratry ve víře: "Kdo je
nemocný a já nejsem? Kdo propadá poku-
šením a já se tím netrápím?" Nikdo takový
dnes na zemi není.  A obecný lid má sklony
k obojímu: jak jsou již ztýrány pány a kně-
zi, tím, co vše musí odvádět a co všechno
musí  poslouchat,  to  vše  s  mrzutostí  a
reptáním. Jak je  to všechno vzdálené od
společné rovnosti!

O duchovních

A toto vše se pokládá za tělo Kristovo. Jak
jej však můžeme poznat z těch všech ne-
rovností,  jak  jej  vůbec  tak  můžeme  na-
zvat?  Tělo  popisované  Pavlem  toto  roz-
hodně nemůže být, tam přece není žádné
nejednoty,  ale  rovnost  bez  panování
jedněch nad druhými. Vždyť tu máme při-
kázání  Kristovo těm,  kteří  jsou údy Jeho
těla.  Když mezi  nimi  vypukl  spor o tom,
kdo z nich je největší, tehdy jim Ježíš od-
pověděl: "Králové pohanští panují nad svý-
mi prostřednictvím svých úředníků, ale ne
tak  u  vás:  Kdo  z  vás  je  největší,  buďiž
sluha ostatním."  A tím jasně a  zřetelně
ukázal Syn Boží, co se hodí pro pohany a
na tento svět, který Boha nezná a z pýchy
touží  vládnout  jeden  nad  druhým,  ale
svým říká: "Vy nebuďte jako pohané, kteří
se  vyvyšují  jeden  nad  druhého,  ale  v
rovnosti  a  skrze  pokoru  jeden  druhému
služte a ponižte se, jak vám to ukazují údy
hmotného těla, mezi kterými žádné vyvy-
šování není. A samozřejmě mezi ty, které
Duch Pravdy vede jako duchovní údy těla
Kristova, mezi nimi nemá místa ctižádost a
moci chtivost tohoto světa.

A  proto  tedy  sv.  Pavel  při  svém  popisu
duchovního těla Kristova protiřečí učení o
Trojím  lidu.  Protože  jeho  popis  je  pře-
devším duchovní, může se postavit pouze
na svatých lidech,  kteří  mají  dary Ducha
Svatého  a  kteří  láskou  mohou  tvořit
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pravou  jednotu.  Aby  každý  z  vlastního
přesvědčení  a svědomí sám od sebe měl
péči  o  druhého,  v  jeho  nouzi  se  s  ním
trápil, před sebou jemu dával přednost a s
radostí  byl  připraven  kdykoliv  jemu
posloužit. A když takových lidí bude více s
rozličnými  dary  Ducha  Svatého,  pak
vznikne i tělo Kristovo. A jistě je správné,
jestliže  někdo ovládá řemeslo  anebo jiné
užitečné dílo, aby neváhal a také hmotně
druhým  posloužil.  Ale  ustanovovat  nad
sebou krále, jehož meč by osekával kolem
dokola mrtvé údy a jiné do bezvýchodnosti
tísnil,  oné do vězení sázel,  popravoval,  a
všelijak  poroboval,  tímto  by  se  velice
vzdálili  od  představ  apoštola  Pavla
podobně, jak je vzdálen trůn Luciferův od
Kristova.  Všechno  toto  jsou  vůle  a  přání
ženštiny,  jenž  na  šelmě  sedí,  která  se
spojila  s  králi  zemskými  a  nazvala  sebe
samou tělem Kristovým. Sedí se jí měkce,
vozí  se  na  lidu  hovadném,  který  nazývá
svými nohami a smilní s králi zemskými, s
hlavou a rukami, jako nejpoctivějšími údy
těla. A tak pouze doufáme v Boha, že to
krvavé tělo odhalí a nebude vonět jako tělo
Kristovo, ale bude smradem zapáchat jako
tělo té veliké nevěstky, která si celý svět
přivlastnila,  sála  tučné  věci  skrze  krvavý
bok Kristův a uspokojena svým smilstvím
jeho bolestné rány rozšířila.  Odpočinek a
spánek  věčný  v  pekle  připravila  světu
křížem  Kristovým  v  Jeho  Jménu,  které
otrávila  jedem  svým..  Neprodlévej  déle,
Bože, pro dobu, která se posmívá těm, co
nesou tvůj  kříž  a  co  miluji  své  břicho  a
chrám tvůj učinili kuchyní!

O duchovních nevím, co bych tobě s poko-
rou  psal,  neboť  sám  již  dávno  vydáváš
svědectví  o  kněžích,  že  i  u  vás  jejich
skutky  nejsou  hodny  jejich  poslání.  Jak
zmatení  jsou  Písmem,  doktory,  i  vámi.
Báně plná Božího hněvu se převrátila jim
na hlavu. Snad nenakazí jejich kořen také
vás.  Nenechte  mezi  sebou  růst  prokleté
syny Kanánu a  ne Judy.  Zahubili  v  sobě
dědictví  Boží,  nechť  zahyne jejich  kořen!
Avšak toto pravím: Když spolu s nimi bu-
dete volat, nebude to mít žádný prospěch,
neboť  rozum vašich hlasů zanikne v tom

společném  hluku.  A  tak  v   přílišném
hloubání kněží o nesmyslných drobností se
sud pravdy ztratí, že nebudete schopni si
utvořit žádný názor..

Proto vždy vyznávám, že Kristus, Syn Boží,
je pravý a nejvyšší kněz Nového Zákona,
jeho kněžství je podle zákona věčné. Pro
něho také navěky můžeme dojít spásy, on,
biskup budoucího dobrého, stojí před Tváří
Boží, vždy živ k orodování za nás. Ten zde,
byv v těle, posvětil  dvanáct a sedmdesát
dva duchovních a svěřil jim své stádo, kte-
ré dobyl krví svou a poslal je kázat do ce-
lého světa Písma Svého. Tito naplnili svým
kázáním zemský okršek, vydali ovoce své
práce v chození, v hladu, vězení, nahotě, v
postech,  modlitbách,  v  lidské  nepřízni,  v
žalářích,  v  ranách,  v  mnohém  utrpení.
Kázali, lidé chudí a pěší, bez moci světské,
žádného zastání od světa nečekajíc, ale v
samém Bohu svou naději  složili.  Když je
pronásledovali  králové  a  knížata,  místo
všech štítů a pušek se modlili k Bohu, až
se místo pohnulo s nimi.  A naplnění  Du-
chem Svatým kázali o naději Slova Božího.
A  knížata  kněžská  i  s  pohany nemohli  s
nimi nic udělat, neboť oni položili svou na-
děj  přímo v samém Bohu,  věrně u něho
stáli, vedli stádo Jeho a jako dobří pastýři
ovce kristových položili za ně své životy. Ty
já mám za pravé kněze Kristovi a potom
všechny, kdo v jejich stopách stáli, stojí a
stát budou. Takoví prospívají jak církvi, tak
věčnému životu.

Avšak  kněžstvo,které  ona  nevěstka,  co
sedí na římské stolici, porodila volně a bez
bolesti, sedíc na poduškách palácových a v
měkkosti života je postavila na svět,  toť
jsou synové prokletí.   Beze cti  stojí  před
Bohem, před jeho nepřáteli a před očima
všech  se  Bohu  postavili  a  smáli  se  mu,
rouhali se Jeho Jménu Svatému pro mnohá
falešná učení. Tito vylili všechny jedy své
matky.   Dnes  prospívají,  v  horších bludů
bloudí a s mnohými v tom závodí. Nepečují
o stádo Boží, špatní nájemci utekli v času
zkoušky  od něho, zavřeli se na hradech a
ve  městech,  do  boje  se  odívají  a  z  lidu
krev cedí.   Synové nešlechetní  a vší  ne-
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spravedlností tak naplnění, že činí všechno
jako pravé děti děvky, beze studu a beze
cti. Nezůstanou na věky v domu Božím a
nezískají v kořist stádo Boží, které dali na
roztrhání veškeré zvěři zemské.

Ale  ty  sám  to  všechno,  jak  jsem  se
přesvědčil, dobře znáš. A můj názor již jsi
také v těchto několika slovech uslyšel. A k

čemu jej potřebuješ znát, k tomu jsi jej již
dostatečně poznal. Jinak už nemám ke tvé
otázce co napsat, než, co jsem již napsal,
v tom jsem ti vysvětlil svůj pohled. A tento
z víry za pravý mám, o knězech dobrých i
o zlých.

Dokončení příště.

Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace Výkonného výboru BJB

č. 3/2015

1.  Informace z jednání VV dne 8.  června
2015

Br. předseda informoval o návštěvách sbo-
rů  -  Myanmarské  společenství,  Praha  -
Vinný kmen, Brniště, Praha 13, Sbor Čjinů,
Teplice.

VV  využívá  tuto  příležitost,  aby  oznámil
sborům,  že  byl  informován  Sborem  BJB
v Praze 4 – Pankrác o zvolení nových kaza-
telů, kterými jsou br. Jan Koukal a ses. Ly-
die Kucová.

VV zhodnotil návštěvu zástupců Českoslo-
venské  baptistické  konvence  v  USA  a
Kanadě,  která  proběhla  v ČR  a  SR
v květnu t.r. Za tuto návštěvu jsme vděční
a  věříme,  že  přispěje  k rozvoji  vzájemné
spolupráci.  VV  dále  projednal  návrh
projektů a aktivit, které může Konvence fi-
nančně podpořit.

VV pověřil  br. předsedu přípravou návrhu
změn  dokumentů  BJB  v souvislosti
s možnou transformací rady zástupců sbo-
rů  ve  sjezdy  delegátů.  Výsledek  bude
předložen  k projednání  sborům,  tak  jak
rozhodl sjezd delegátů.

VV schválil členství BJB v IBTSC, která je
nástupnickou  organizací  IBTS  (Meziná-
rodního  baptistického  teologického  semi-
náře). IBTSC již není právně součástí Ev-
ropské baptistické federace, ale její struk-
tury  dál  navazují  na  Evropskou  bap-
tistickou federaci.

VV schválil  hrazení účasti školní kaplanky

na  adaptačním  kurzu  studentů  školy
Dorkas.

VV byl informován, že placení činnosti ses.
Horáčkové  v  rámci  Rozsévače je  již  rea-
lizováno. Slovenská BJB již poslala finanční
prostředky. 

VV rozhodl o uspořádání Konference BJB v
termínu 3. - 5.  června 2016 v Brně. Pá-
teční  program  by  měl  být  zaměřený  na
mládež,  sobotní  na  praktické  semináře  a
workshopy a k nedělní bohoslužbě by byly
pozvány okolní sbory.

Br. Jackanič informoval o využití prostřed-
ků  na  pomoc  Ukrajině,  která  byla  po-
skytnuta  z krizového  fondu  skrze  rusky
mluvící  sbory  BJB.  VV  dále  hovořil  o
možnosti uspořádání větší sbírky na konci
roku  2015  na  pomoc  Ukrajině,  tuto
možnost znovu otevřeme na podzim.

VV  rozhodl  o  pořádání  kurzu  kazatelů  v
roce 2016 v termínu 10. - 12. května. Se-
tkání se uskuteční v Centru Immanuel.

2. Informace z Kanceláře VV

Sdělujeme sborům resp. kazatelům, že Mi-
nisterstvo vnitra ČR zaslalo všem církvím
následující  upozornění:  Znehodnocení  ob-
čanského průkazu (ustřihnutí rohu), které
má při uzavírání sňatku provést oddávající,
se týká pouze občanů České republiky a je
nepřípustné u občanů jiných zemí např. u
občanů Slovenské republiky.

V příloze  těchto  Informací  přikládáme
zprávy  o  pomoci  z krizového  fondu  na
Ukrajině a syrským uprchlíkům v Turecku.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB
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Modlitební předměty 
• za nemocné , 
• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za staršovstvo a jejich službu,
• za br. kazatele a jeho službu,

• za mládež a její vedení,
• za Klub dobré naděje,
• za celou BJB, 
• za všechny sborové složky.

Narozeniny a výročí
Eliáš Ferdinand 1. červenec 
Černíková Petra 5. červenec 
Klepáčková Emilie 6. červenec 
Křivánková Marie (K) 7. červenec 
Hrůza Miroslav 7. červenec 
Sauerová Regina 8. červenec 
Hrůzová Marie 8. červenec 
Boháček Mirek 14. červenec 
Eliášová Ester (Hanáková) 14. červenec 
Kovařík Petr 16. červenec 
Novák Gothard 17. červenec 
Černík Václav 19. červenec 
Hlaváč Lukáš 19. červenec 
Slámová Adéla 20. červenec 
Eliášová Marie 26. červenec 
Hrůzová Lenka 27. červenec 
Černíková Sofie 28. červenec 
Eliášová Anca 28. červenec 
Černík Tomáš 29. červenec 

Hrůza Petr 2. srpen
Kovaříková Vlasta 5. srpen
Hájková Anna 11. srpen
Kovaříková Elisabeta 13. srpen
Eliášová Aneta 14. srpen
Křivánek Pavel 15. srpen
Sauer Alois (Štěpka) 16. srpen
Mosesová Erika 20. srpen
Táborský Daniel 21. srpen
Moses Ladislav 27. srpen
Horová Eva 27. srpen
Jagobová Eliška 28. srpen
Hrůzová Anna (Josefa) 29. srpen

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí

Pravidelně přes prázdniny
Pátek 18:00 Modlitební hodina 

(v kanceláři sboru)

Pátek 19:00 Biblická hodina

Neděle 9:00 Ranní Bohoslužba

Neděle 18:00 Odpolední Bohoslužba

Neděle 15:00 Stanice Tři Sekery-sudá N 

Oznámení
1. 7. 2015 v 18:00 
Večer zpěvu a chval s naším pěveckým 
sborem

4. – 11. 7. 2015
EnglishCamp

22. – 24. 7. 2015
Příměstský tábor pro děti u nás ve sboru

16. – 22. 8. 2015
Pobyt dorostu

30. 8. 2015
Ukončení prázdnin

Program na červenec a srpen 2015 
Středa    1. července 2015 18:00 Večer zpěvu s pěveckým sborem

Pátek    3. července 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    3. července 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
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Neděle  5. července 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle  5. července 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  10. července 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  10. července 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 12. července 2015 9:00 Služba mládeže po skončení English Campu
Neděle 12. července 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 12. července 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Pátek  17. července 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  17. července 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 19. července 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma
br. Gothard Novák
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 19. července 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Pátek   24. července 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek   24. července 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 26. července 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Ladislav Moses
Kázání: br. David Sláma

Neděle 26. července 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 26. července 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek    31. července 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    31. července 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle   2. srpna 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Neděle   2. srpna 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. David Sláma

Pátek    7. srpna 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    7. srpna 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 9. srpna 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle 9. srpna 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. Gothard Novák
Neděle 9. srpna 2015 15:00 Tři Sekery Kázání:         br. David Sláma

Pátek  14. srpna 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 14. srpna 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Neděle 16. srpna 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma
br. František Eliáš
br. František Jelínek

Kázání:         br. David Sláma
Neděle 16. srpna 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:        br. Václav Černík

Pátek       21. srpna 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek       21. srpna 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 23. srpna 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Mar. Jelínková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 23. srpna 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:        br. Alois Sauer
Neděle 23. srpna 2015 15:00 Tři Sekery Kázání:         br. David Sláma

Pátek  28. srpna 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  28. srpna 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 30. srpna 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Štěpán Kovařík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 30. srpna 2015 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:        br. David Sláma
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Náš sbor na internetu 
Sborové web. stránky: http://cheb.baptistcz.org/
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a v 15
hodin v zimním období nebo v 18 hodin v letním
období:  http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohosluž-

by OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:
http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
35002 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692, 
Sborový mobilní telefon: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 
E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz 

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Lukáš Hlaváč, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 5. 7. 2015. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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