
Dvě vláKnA
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Pro práci v uhelném hlubinném
dole je třeba mít doširoka otevře-
né oči a speciální elektrickou sví-
tilnu. Její žárovka má dvě vlákna.
V případě, že se hlavní vlákno
spálí, musí horník okamžitě vyfá-
rat nahoru. Náhradní vlákno ho
chrání, aby viděl v nebezpečí po-
žáru, výbuchu nebo otřesu a mohl
bezpečně utéct.
Na náhradním vlákně závisí jeho
život, jinak zůstane v absolutní tmě
sám a odkázaný na druhé.

Kolik lidí dnes, ač vidí, chodí v tem-
notě tohoto světa a směřuje do
absolutní tmy.
Ježíš nám nabízí dvě vlákna po-
myslné žárovky a umožňuje otev-
řít oči. Hlavní vlákno svítí pro
dnešek, pro nový kvalitní život, 
a náhradní vlákno věčného svět-
la pro nekonečnou nádhernou bu-
doucnost.
Pane Ježíši, prosím, udělej zázrak a
otevři mé oči pro dnešek i věčnost a
také prosím o tvé světlo pro můj
život.

Melkus Ladislav, 
kazatel Církve bratrské

Evangelický
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY
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Poselství k 8. neděli po sv. trojici

První je dvojí předurčení. Podle
tohoto učení, jemuž aspoň částečně
podlehli i reformátoři církve Kalvín
a Zwingli, Bůh vyvolil některé lidi
od počátku světa k věčnému životu
a druhé určil k věčnému zatracení.
Těch prvních bude jen určitý počet,
těch druhých nespočetné množství-
massa perditionis- masa určená ke
zničení.
Toto nepravé učení se opírá o sku-
tečnost, že Bůh si vyvolil Izraele,
aby mu byl jediným lidem smlouvy
a zjevení. Starý zákon opakovaně
klade důraz na skutečnost, že ze
všech národů Bůh si vyvolil jen
tento jediný: „pouze k vám jsem se
znal ze všech čeledí země“ (Am
3,2). Tak promlouvá Boží královská
suverenita. Bůh to nemusel učinit,
naopak mohl tento lid zavrhnout a
pak by se vyvolení otevřelo jiným

národům: Nemocí a otevřenou rá-
nou stihne Hospodin Izraele. Do-
kud nevyznají svou vinu a nezač-
nou jej hledat, nevrátí se k nim, 
k svému místu, odkud jim žehnával
(Ozeáš 5,12 nn). Bůh však ve vyvo-
lení Izraele dokazuje svou absolutní
svobodu. Ale jak už bylo řečeno,
tento Boží pakt zahrnuje v sobě
poslušnost Izraele. Tímto zjištěním
padá falešné učení, že těch vyvole-
ných je jen určitý počet a nemůže
být jinak. Může být jinak, jestliže
Izrael nebude poslouchat.
Falešnost učení „určitého počtu“ je
zřetelnější, jakmile se obrátíme k No-
vému zákonu, kde je vyvolení jedi-
ného Izraele převedeno na jediné-
ho Božího syna, Ježíše Krista. Boží
milost ve své absolutní svobodě je
lokalizována v Ježíši Kristu, je 
v něm přítomná. Je otevřená a na-

bídnutá všem lidem, bude však
využita jen těmi, kteří uvěří. Ne-
najdete v Novém zákoně stránku,
kde by to bylo jinak: jen víra má klíč
ke všem Božím milostem. Je tedy
tato milost otevřena všem, kdo věří,
a pokud věří, má odpuštění všech
svých vin. Ten, koho tato volba ne-
zajímá a nechce být pojat za člena
věřící církve, nebude přijat. Kdo tu
volbu přijme a uvěří, je vyvolen.
Kdo o to nestojí, zůstane sám.
Uvěřit v Ježíše Krista je totéž jako
být vyvolen. Kdo nevěří, nebude
vyvolen. Obojí je realita, kterou si
lidé zvolí. Neexistuje tedy žádný
počet vyvolených či zatracených, o
našem osudu rozhoduje jediné:
naše víra nebo naše nevěra.
Vyvolení je totéž co víra. Trápit se
nad tím, zda jsem vyvolen nebo ne,
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Dokončení na str. 2

Před dvaceti lety byly položeny zá-
klady občanského sdružení Exu-
lant. K připomenutí této skuteč-
nosti uspořádalo sdružení ve spo-
lupráci s ČCE a BJB dne 8. června
letošního roku sjezd k poctě čes-
kých a moravských exulantů pro
víru a k 400. výročí tisku jednodíl-
ky Bible kralické roku 1613. Hlav-
ním tématem byla „Bible v životě
církve“ s mottem „Národ náš nepo-
chybně zanikne, neobrátí-li se opět
k Hospodinu a jeho Písmu,“ jehož
autorem je Jan Karafiát. Místem
jednání byl evangelický kostel U
Salvátora a Aula ČVUT v Praze –
Betlémská kaple.
Sjezd zahájil předseda o. s. Jan
Bistranin vzpomínkou na osobnosti, co stály u zrodu novodobé organi-
zace sdružující potomky náboženského exilu: Pavel Smetana, Karel
Matějka, Vlastimil Pospíšil, Miroslav Veselovský. Připomenul cíle

Exulant po dvaceti letech

Dokončení na str. 2

AKtuAlitA

Tradiční shromáždění k výročí popravy 27 představitelů sta-
vovského odboje se konalo 21. června na Staroměstském ná-
městí. Začalo jako obvykle v chrámu sv. Mikuláše přednáškou
- tentokrát PhDr. Luboše Sršně z Národního muzea, který
uvedl podrobnou vědeckou studii tzv. mariánského sloupu
zbořeného 3. listopadu 1918. Jeho přednášku vhodně doplnilo
vystoupení evangelického duchovního Jana Duse, který upo-
zornil na tu část přednášky, kde dr. L. Sršeň přesně popsal
výzdobu sloupu. Vysvětlil totiž, že postavy ďáblů představo-
valy “kacíře”, s nimiž Panna Marie bojovala. A těmi kacíři ne-
byl nikdo jiný než protestanti. Přednáška byla doplněna kon-
certem pěveckého sboru Církve československé husitské Reso-
nance, který mj. uvedl jednu ze skladeb Kryštofa Haranta 
z Polžic a Bezdružic - tedy jednoho z popravených českých šle-
chticů. Po shromáždění následoval pietní akt u desky se jmény
popravených mučedníků a vystoupení politických představite-
lů - europoslance Jana Zahradila a starosty Městské části Pra-
ha 1 Oldřicha Lomeckého. Ti potvrdili, že jak odborná před-
náška, tak vystoupení bratra Jana Duse na ně velice zapůsobi-
ly, protože oba přislíbili, že se postaví proti obnovení marián-
ského sloupu. - Vzhledem k probíhajícím politickým událos-
tem se nemohly dostavit ani předsedkyně parlamentu Miro-
slava Němcová, ani senátorka Daniela Filipiová, která nám ke
shromáždění napsala: Je tež̌ke ́se neopakovat prǐ každoročním set-
kání k výročí popravy sedmadvaceti českých pánů, představitelů nejen
kulturního života tehdejsí̌ doby. Ale pravdou je, že některé věci by se

opakovat měly. Nasě moderní, myslím polistopadová společnost má
tendenci zapomínat, jak cenná svoboda je, jak těžko se po staletí vybo-
jovávala a že stála mnoho lidských životů, a to nejen těch, jejichž
památku si vždy 26. června připomínáme. Vždyť za pravdu a svobo-
du padli i muži a ženy ještě ve dvacátém století. Prǐpomeňme si napří-
klad Miladu Horákovou, jejíž výročí popravy si připomínáme pár dní
po pietním aktu na Staroměstském náměstí.
Situace, která dnes v České republice je, kdy se k moci plíživě dostáva-
jí opět ti, kterým slovo svoboda nic neříká, je, slabě vyjádřeno, znepo-
kojivá. Na významné posty se opět dostávají lidé, kteří se přímo podí-
leli na době nesvobody, ať již „pouhým“ členstvím v KSČ, nebo pří-
mým vlivem na tehdejší politiku útlaku, jako vysoce postavení činite-
lé. Je znepokojivé, že většině v Senátu Parlamentu České republiky při
volbě ústavních soudcu ̊ v curriculu vitae nevadí bývalé členství v
KSČ, nevadí jim osoba, která byla vojenským prokurátorem, ale jsou
proti člověku, který nejen že je profesionálem ve sveḿ oboru a jako
ústavní soudce se již osvědčil, ale navíc se na moci minulého režimu
nepodílel. Vytýkáno je mu to, že nerozhodoval tak, jak si dnes největ-
ší levicová strana v nasěm Parlamentu spolu s KSČ(M) představuje,
že by rozhodovat meľ. Je to zcela popření principu práce Ústavního
soudu, který má rozhodovat apoliticky a posuzovat stížnosti jen z hle-
diska ústavnosti a práva, nikoliv politicky.
Byla bych velmi nerada, kdybychom zjistili, že všechny tyto historické
oběti boje za pravdu a svobodu byly zbytečné a naplnilo by se heslo, že
ten, kdo nezná svou minulost, je nucen ji prožít znovu.

(noe) foto: Martin Voráč

K výročí popravy 27 představitelů stavovského odboje
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je neúčelná a zbytečná starost.
Svědectví Nového zákona podává
nesčetně výroků v tomto smyslu:
věř a budeš spasen. Rozumí se
ovšem, že jde o víru v Ježíše Kris-
ta, jenž nejen svým učením, ale
svým utrpením a smrtí dokázal,
jak nás miluje. O této lásce víra
přemýšlí a cele se na ni spoléhá.
Víra je tedy osobní vztah k tomuto
Ježíši Kristu, nikoli jakési učení,
jemuž by člověk měl jen přisvěd-
čit. To není víra. 
Bohužel je třeba říci, že křesťanstvo

se zčásti dalo na tuto falešnou cestu,
kde nakonec lidé místo aby vyhle-
dali Ježíše Krista, už nemají odva-
hu, aby zvedli hlavu a uvěřili ve své
vyvolení. Nevědí nic. To je prázdné
náboženství mnohých, sklízejí, co
způsobila i pochybnost teologů o
závaznosti Božího zjevení, obsaže-
ného v písmech Starého a Nového
zákona. Ve svých dějinách byla cír-
kev nejednou postavena před roz-
hodnutí hledat radu proti nepravdě
a lži . (Což se lidé rádi nehoní za
žvástem? Oze 5,11). Tento úkol při-
padl zvláště těm, které Bůh k tomu

úkolu ustanovil: „jedny za apošto-
ly, druhé za proroky a třetí za uči-
tele“ (1 K 12,28).
Věrnost k svatým písmům - k Bibli
jim umožnila, aby nad učením o
dvojím předurčení v církvi zvítězilo
učení evangelia. To vítězství se pro-
jevilo také v tom, že ani zastánci
učení o dvojím předurčení se neod-
vážili o něm kázat, ani je učit. Toto
učení způsobuje těžkou hlavu
některým věřícím, avšak patří do
dogmatických knih. 

Josef Veselý

Dva omyly
Dokončení ze str. 1

Křesťanské církve v USA zǐjí a pra-
cují v odlišném prostředí od církví
evropských. Ve Spojených státech
nikdy nebyla zá̌dná „státní církev“
a mezi státem a církvemi byla vzďy
jasná a nepřekročitelná odluka.
Takové prostředí meľo na rozvoj
církví nesmírný vliv. Žádná část
Kristovy církve nemeľa a nemá pri-
vilegia oproti postavení jiné deno-
minace. Jednotlivé církve, jako
obecne ̌prospeš̌né společnosti, mají
jisté danǒvé úlevy, ale o své finanč-
ní zabezpečení se musejí starat
samy. Žádná církev nemuz̊ě utisko-
vat druhou a také nemuz̊ě být stá-
tem zvýhodnǒvaná. Tento vývoj
vypeštoval v amerických církvích
silný pocit zodpoveďnosti za jedno-
tlivé sbory a celé denominace. Ame-
ričtí křesťané berou jako samozřej-
most, zě své sbory šteďře finančně
podporují a chteǰí se podílet na
jejich misijní sluzb̌e ̌smeřem ke spo-
lečnosti ve své zemi i ve sveťe.̌
V prostředí amerických církví se
vzďy pamatovalo na misii. Církve
nezǐly samy pro sebe, ale snazǐly se
oslovit své okolí evangeliem a roz-
víjet potřebnou sociální službu.
Není divu, zě to byly práve ̌Spojené
státy, kde se cílevědomě a do
hloubky po řadu let studovala misi-
ologie. Vývoj po 2. sveťové válce
ukázal, zě je třeba se zameř̌it na
duk̊ladnou reflexi a prozkoumání
biblických základu ̊ i forem misijní
sluzb̌y.
V areálu křesťanské univerzity
Wheaton College v oblasti Chicaga
skončila 23. 6. 2013 čtyřicátá vý-
roční konference Americké společ-

nosti pro misiologii (American
Society for Missiology – ASM).
Protozě jsem se této konference
mohl v rámci svého studijního po-
bytu nečekaně zúčastnit, mohu
podat neǩolik informací z pohledu
českého hosta. Do Wheatonu se na
čtyři dny sjely na dve ̌stovky teolo-
gu ̊ misie, kteří pus̊obí na ruz̊ných
univerzitách a teologických semi-
nářích v USA. ASM byla zalozěna 
v roce 1973 a jejím základním úko-
lem bylo umozňit tem̌to teologum̊
výmeňu pohledu ̊a zkušeností. Do
doby vzniku ASM se misiologie
objevovala od 19. století na ruz̊ných
teologických fakultách a seminá-
řích spíše okrajove ̌a často byla chá-
pana pouze jako instrukce pro
budoucí misionáře. Od roku 1952
pus̊obila pouze užší Asociace pro-
fesoru ̊ misie. ASM si dala za úkol
toto zmeňit a velmi brzy se jí poda-
řilo jasne ̌formulovat a akreditovat
misiologii jako samostatný veďecký
obor v rámci studia teologie. Při
zalozění ASM hráli důlezǐtou roli
známí teologové Ralph D. Winter a
Gerald H. Anderson.
Zakladatelé ASM meľi jasnou eku-
menickou vizi. Byli přesveďčeni, zě
Společnost pro misiologii musí být
vpravde ̌inklusivne ̌ekumenická od
samotného začátku. Ve Spojených
státech se jednalo o tři proudy re-
prezentující křesťanství: římské
katolictví, obecný protestantismus
a evangelikální proud, přítomný
jak v církvích nezávislých, tak v cír-
kvích spojených s Národní radou
církví a Sveťovou radou církví.
Na letošní výroční konferenci po-

dala přehledným zpus̊obem vývoj
ASM s jednotlivými teologickými
dur̊azy historička misie Dana L.
Roberts z Bostonské univerzity.
Faktografické písemné zpracování
vývoje předal všem účastníkům
jeden z nestoru ̊moderní misiologie
Wilbert R. Schenk. Ze zmíneňých
informací vyplynulo, zě práve ̌toto
vskutku ekumenické společenství
všech hlavních křestǎnských tradic,
dalo dynamiku tomuto celému
hnutí. Je jasné, zě celé toto misiolo-
gické hnutí má jeden společný re-
cenzovaný časopis vycházející pod
názvem Missiology: An Internatio-
nal Review. Na tečhto konferencích
je naprosto bežňé, zě na nich vysta-
vují knihy nakladatelství všech
zmíněných křesťanských tradic.
Také referáty a diskuse mezi jedno-
tlivými účastníky nepostrádají úctu
a vzájemný respekt.
Českému účastníku se na takové
konferenci vkrádá do mysli otázka:
Proč to tak nemuz̊ě být i u nás? Proč
u nás misiologie dosud na všech
teologických školách nemá své
pevné místo? Proč u nás není veťší
spolupráce práve ̌v rozvíjení misie,
která se zabývá vlastním smyslem
existence církve na této zemi?
Vzďyť u nás v Evrope ̌ teolog Emil
Brunner jiz ̌před lety trefne ̌napsal,
zě „tak jako se ohen ̌udrzǔje hoře-
ním, tak církve zǐjí misií“.
Snad není třeba končit pesimisticky
a lámat nad českou situací hul̊. Je
dobré zmínit, zě misiologie se začí-
ná objevovat na ruz̊ných konferen-
cích teologických i církevních. Před
neǩolika lety v Praze z iniciativy
korejských bratru ̊ vzniklo Středo-
evropské centrum misijních studií,
které umozňǔje výmeňu teologic-
kých pohledu ̊a praktických zkuše-
ností v celém protestantském spekt-
ru, včetne ̌církví svobodných. Toto
sdružení vydává časopis Misio-
logické fórum. Na podzim tohoto
roku (14. 10.) připravuje nove ̌ za-
lozěná Komise pro misii a evangeli-
zaci Ekumenické rady církví studij-
ní den. Na tomto studijním dnu má
dojít k jakési burze misijních pro-
jektu ̊jednotlivých církví. Má to být
přílezǐtost dát se inspirovat, po-
vzbudit a společne ̌ odkrývat ruz̊-
nost a misijní obdarování jednotli-
vých sboru ̊a církví v České repub-
lice. Veř̌me, zě tímto setkáním spo-
lupráce neskončí. Misie se dnes
nedá konat jinak nez ̌ v ekumenic-
kém dialogu všech církevních tra-
dic. Není náhodou, zě od doby
edinburghské konference v roce
1910 je zřejmé, zě misie byla a je i 
v současnosti motorem skutečného
ekumenismu.

Pavel Černý

Čtyřicet let praće 
Americke ́společnosti pro misiologii

sdružení i přímou zkušenost mno-
hých již nežijících reemigrantů 
s životem v zahraničí a vyjádřil
vděčnost za jejich svědectví víry.
Četba úryvku z XIX. kapitoly
Kšaftu... J. A. Komenského, v před-
nesu J. Čápa, připomenula odkaz
Jednoty bratrské českému a morav-
skému národu: „...odkazuji tobě za
dědictví knihu Boží, Bibli svatou...
vzdělávání našeho otcovského
jazyka...“ otevřela téma sjezdu.
Kázání úvodní pobožnosti vypra-
covala Ewa Jelinek a přednesla J.
Wiera Jelinek s odkazem na text Žd
13,14: Neboť nemáme zde města
zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Kázání emocionální, posí-
lené vlastní mladou zkušeností ztráty domova.
Vědeckou část sjezdu zahájila dr. Edita Štěříková přednáškou „Exulanti
a Bible“. Skvělá, perfektní přednáška i přednes, citace z dochovaných
archivních dokumentů exulantů. Temno jako odraz biblického ...světlo
nohám mým..., kterého se nedostává. A. Jirásek původně exulantský
výraz umělecky umocnil. Bible jako vskutku to jediné nejcennější, co
mám v držení. Srovnání s katolickou Biblí v exulantském prostředí. 
Prof. Petr Pokorný v excelentní přednášce plné srovnání s velkým uzná-
ním porovnával překlady Kralických (jejich možnosti překladů z pů-
vodních jazyků, obtížnost jejich získání) s překladem ekumenickým.
Ilustroval vývoj jazyka i odraz vědeckých poznatků v překladatelství.
Význam doslovného a větného, významového, překladu. Zdůraznil ná-
slednou interpretaci překladu.
Dr. Ondřej Macek přednesl řeč „Hledání odkazu českých písmáků“ 
v níž nás provedl od písmáků tajné církve v době protireformace přes
exulanty, toleranční dobu až ke kruhu písmáků kolem profesora Staré-
ho zákona Slavomila Daňka a k otázce: co dnes?
Dopolední jednání pozdravil kardinál Římskokatolické církve Milo-
slav Vlk. Reagoval na přednášku své „spolužačky“ z Filozofické fakul-
ty UK dr. E. Štěříkové, zejména na obraz Bible jako zdroje světla.
Umělecký zážitek posluchačům připravil Salvátorský pěvecký sbor se
sbormistryní Marií Žárskou. Společné písně doprovázel a na varhany
improvizoval hudební skladatel Jan Meisl.
Dopoledne moderoval Dobroslav Stehlík.
Odpolední jednání se přestěhovalo do Auly ČVUT Betlémské kaple.
Cestou se účastníci nechali zvěčnit na společné fotografii, stejně jako před
dvaceti lety u Šalounova pomníku M. Jana Husa na Staroměstském
náměstí. Tentokrát za asistence Městské policie. Odpolední program
moderoval Josef Čáp.
Zvonky dobré zprávy, hudební soubor ručních zvonků mladých hudeb-
níků ze sborů v Kateřinicích a Ratiboři, nám vyzvonily Dobrou zprávu
a zahájily odpolední, společenské, pokračování sjezdu. Šéfdirigentka 
J. Wiera Jelinek každou skladbu znamenitě uvedla. Dále byl v Betlém-
ské kapli přednesen dopis M. Jana Husa „Veškerému národu českému“
z 10. června 1415 z vězení v Kostnici. 
Jan Bistranin podal obsáhlou zprávu o košaté činnosti o. s. Exulant a vy-
jádřil naději v další pokračování díla s novými mladými členy.
Následovaly pozdravné projevy Joela Rumla, synodního seniora ČCE a
předsedy ERC v ČR, Milana Kerna, předsedy Výkonného výboru BJB,
seniora pražského seniorátu CB Bronislava Kalety, předsedy Kostnické
jednoty Bohumila Kejře, faráře původně exulantské Evangelisch-refor-
mierte bethlehemsgemeinde v Berlíně dr. Bernda Krebse a Jaroslava
Kalouska, kazatele českého reformovaného sboru v Peregu Mare (Ru-
munsko).
Jakkoli pozdravy měly jedno téma, bylo pozoruhodné, jak odlišně jed-
notliví řečníci téma uchopili, aby se setkali v závěrečném zdůraznění
úlohy Bible v životě exulantů i současníků.
Závěrečnou bohoslužbou s kázáním na text J 8,31-36 posloužil čestný

předseda Exulanta a emeritní sy-
nodní senior ČCE Pavel Smetana a
přímluvnou modlitbou Vlastimil
Pospíšil. 
Závěr patřil písním v podání pě-
veckého sboru BJB Liberec a Jab-
lonec nad Nisou s dirigentem
Pavlem Pospíšilem. Společné pís-
ně byly s klavírním doprovodem
církevního kantora Ladislava Mo-
ravetze a jemu také patřil závěreč-
ný potlesk za klavírní a pěvecký
minikoncert.
Poděkování patří všem aktivním
účastníkům, zejména Petru Brod-

skému za logistické zajištění sjezdu a Gerhardu Frey-Reininghausovi
za pomoc s berlínskými hosty. 
Všechny přednášky, kázání, pozdravy budou uveřejněny v připravova-
ném sborníku. Možno objednat na adresách pavel.cap@email.cz , exu-
lant@evangnet.cz nebo Občanské sdružení Exulant, Husův dům - Jung-
mannova 9 , 111 21 Praha 1 - Nové Město.

Josef Čáp

Další informace i na:
www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/231390-tezke-odejit-tezke-se-vratit/

Exulant po dvaceti letech
Dokončení ze str. 1

Studoval práva v Praze a teologii ve Vídni, Halle n. S., Erlangen a Edin-
burghu a působil jako reformovaný kazatel v Semtěši, Kloboukách u
Brna a v Praze u Klimenta. 1922 byl povolán na Husovu evangelickou
bohosloveckou fakultu, kde byl docentem a 1926 - 1952 profesorem
praktické teologie se zaměřením na řešení sociální otázky a církevní
právo. Věnoval se i českým církevním dějinám. Zastával odluku církve
od státu, která se ovšem neprosadila.
Z jeho literární činnosti jmenujme: Snahy o řešení sociální otázky v no-
vodobém protestantismu (1923), Zmatené lidstvo a protestantismus
(1934), Zákony ve věcech náboženských a církevních (1929), Vzájemné
vztahy anglických lollardů a husitů (1912), Dějiny evangelického refor-
movaného sboru v Kloboukách u Brna (1915), Zápas moravských evan-
gelíků o náboženskou svobodu (1931) a Památník Českobratrské církve
evangelické (1924). Za 2. světové války a po ní vydal několik českých
reformačních spisů. Od 1926 redigoval časopis "Hus" (zal. 1862).
"I duchovní život českého národa jest kaplí Betlémskou, kde evangeli-
um vládlo a kde světlo čistého života zářilo. Kaple zbořena, dle soudu
mnohých zničena trvale. A přece osud kamenné kaple Betlémské, kte-
rou možno vzkřísiti k životu, jest napomenutím. Co bylo pevné, trvalé,
zůstalo. Z ruin života pobělohorského možno vybudovati nový chrám
duchovního Siona." (Památník, 1924) 

Bohuslav Vik

Český evangelický teolog
František Bednář
(nAr. 10.7.1884 vE víru nA Mor. - zEMř. 11.7.1963 v PrAzE)



Vraťme se zpět v čase o půl tisíciletí.
Relativně brzy, asi po třiceti letech
od vynálezu knihtisku, byla v Če-
chách jako první založena tiskárna 
v Plzni r. 1468 a následně po dalších
čtyřiceti letech i v Mladé Boleslavi.
jejímu zakladateli se původně říkalo
Belha, nebo Kulha, zřejmě podle tě-
lesné vady (kulhavý = latinsky
Claudianus) a pocházel ze Žatce. 
V Mladé Bole-slavi se objevuje jako
lékař asi v roce 1504 a hned si zaři-
zuje Na Karmeli, v domě č. p. 77, or-
dinaci a lékárnu. Je to dodnes stavba
velmi zajímavá. Z průchodní chod-
by byla vpravo velká tiskařská dílna
s dřevěným sloupem uprostřed
místnosti, střecha je mansardová.
Klaudián uměl německy a měl i
dobré latinské vzdělání. Jan Blaho-
slav se o něm ve svém díle „Grama-
tika česká“ vyjadřuje, že byl „mu-
žem učeným“. Na univerzitě ale
nebyl a neměl tedy žádný akade-
mický titul. Byl přívržencem a
samozřejmě i členem Jednoty bratr-
ské. Nejprve ve městě opravdu pů-
sobil jen jako lékař, ale my si jej při-
pomeneme v rámci jiné profese.
Mikuláš Klaudián byl a stále je po-
važován právem za jednoho z nejvý-
značnějších a nejproslulejších tiskařů
své doby. Ukázalo se, že je nejen mu-
žem učeným, ale že má i schopnosti
pro podnikání. Roku 1518, kdy teh-
dejší mladoboleslavská vrchnost
Kunrát Krajíř z Krajku obnovil
„ouřad konšelský“ v počtu dvanácti
členů, byl jedním z nich i Mikuláš
Klaudián. I z toho vyplývá, že byl ve
své době váženým mužem. Nežil
rozhodně v klidných časech, které by
přály Jednotě bratrské. Roku 1517
byl vydán další královský mandát
proti “lotrům kacířským“ a král
tehdy prohlásil, že nemíní Jednotu
dál trpět. Pronásledování bratří
dostoupilo vrcholu a do konce roku
měla být Jednota bratrská zlikvido-
vána docela. A v této situaci se Mi-
kuláš Klaudián rozhodl pro Jednotu
pracovat a pomocí knihtisku šířit její
myšlenky. V těch časech to byl postoj
více než statečný.
Musíme si uvědomit, že až do obje-
vu knihtisku se knihy rozšiřovaly
výhradně opisováním, což bylo ne-
jen nákladné, ale také velmi zdlou-
havé. Pro širší a nemajetnou veřej-
nost byly knihy zcela nedostupné.
Psát uměli tehdy skoro výhradně
jen příslušníci duchovenstva. Mniši
v klášterech knihy opisovali na ob-
jednávku a příkladně opsání Bible
trvalo dva roky i více. Bohatý člo-
věk, který vlastnil dvě nebo tři kni-
hy, už platil za vzdělance. Klaudián
ihned odhadl nesmírný dosah obje-
vu knihtisku pro šíření informací.
Jako člen Jednoty bratrské věděl,
jaký obrovský význam by měly
knihy pro popularizaci této víry. 
Seznámil se s významným tiskařem
v Norimberku Hieronýmem Höltz-
lem a brzy u něj začal pracovat jako
korektor bratrských knih. Od roku
1507 řídil v Norimberku tisk české-
ho vydání bratrské Apologie a
později i vydání latinského, se kte-
rým byl vyslán roku 1511 Jednotou,
jmenovitě biskupem Lukášem Praž-
ským, do Antverp k Erasmu Rotter-
damskému, aby ten k dílu napsal
posudek. Na cestu se vydal s jedním
výtiskem latinského překladu a spo-
lečníka mu dělal bratr Vavřinec
Votický. Některé české knihy v té

době vznikaly v zahraničních tiskár-
nách ať už z důvodů náboženských
nebo politických, ale zejména tech-
nických. Některé tyto tiskárny byly
lépe vybavené a byly schopné vy-
tisknout zadané dílo kvalitněji. Od
půjčování dřevorytů a nákupu
matric i tiskárenských ozdob a po-
můcek se přecházelo k dalším for-
mám tiskařské a vydavatelské spo-
lupráce. Tiskaři si mezi sebou vymě-
ňovali a kupovali štočky, které byly
velmi vzácné. Höltzl tiskl knihy
náboženské, školní, filosofickou i
klasickou literaturu, a sice německy,
latinsky i česky. Neohlížel se ani na
náboženské zaměření, to znamená,
že tiskl knihy katolické, luteránské i
českobratrské přesto, že se proto
dostával často do konfliktu s měst-
skou norimberskou radou.
První kniha, která Klaudiánovi 
v rámci této spolupráce u Höltzla
vyšla, byla roku 1507 „Konfesí bra-
trská“. Lékařskou praxí získal Klau-
dián slušné jmění, a proto zde mohl
roku 1517 vydat vlastním nákladem
i český herbář od významného lito-
myšlského lékaře Jana Černého,
bratra boleslavského biskupa Lu-
káše Pražského, s názvem „Knieha
lekarska, kteráž slove herbarz aneb
zelinarz“, vyzdobený více než čtyř-
mi sty dřevořezeb. Polovinu titulní
strany zabírá dřevoryt zpodobňující
dva muže, jednoho v taláru a biretu,
který drží v levé ruce ve výši očí
baňku s močí, atribut středověkého
lékaře, druhý muž je v plášti s kože-
šinovým límcem a v klobouku, oba
mají svatozáře, zřejmě jde o patrony
lékařů a lékárníků Kosmu a Da-
miána. Na dalším listě je vydavate-
lova předmluva: „Ke cti a chvále vše-
mohúcemu Bohu, já Mikuláš Klaudián,
lékař boleslavský, vzal sem před se práci
tuto, nelituje nákladu znamenitého,
kudy bych lidem a zvláště jazyku české-
mu mohl službu učiniti, aby lidé zdraví
skrze čítání kněh těchto k potěšení a
nemocní a neduživí ne k malému užitku
docházeti mohli…A slovutnému muži
Jeronymovi Höltzlovi, měštěnínu města
Norimberku, k vytištění dal sem ten
pátek před sv. Havlem, 9. října léta
1517.“
Pod touto předmluvou je Klaudiá-
nův vydavatelský znak – ověnčený
štít, v jeho poli je šikmo postavena
ostrev se dvěma růžičkami a iniciá-
lami NC (Nikolaus Claudianus).
Celý herbář byl vytištěn v době od
9. října do 19. prosince 1517, tj. v je-
denasedmdesáti dnech a končí slo-
vy: “Buď Bohu Chwala, dokonano 
sstiastnie tu sobothu przed Swatym
Tomassem Aposstolem Božiem. Letha
od narozenie Syna Božieho Tisicieho
pieti Steho Sedmnasteho.“
V té době už měl v Boleslavi zaříze-
nou tiskárnu, vlastně jednu z prv-
ních tiskáren v našich zemích, a od
roku 1518 už se jí věnoval naplno.
Byla na svou dobu dobře vybavená
a výkonná, ale jediné, co ještě nebyl
schopen tisknout, byly obrázky. 
V pozdějších letech, kdy herbář po-
suzoval dr. Tadeáš Hájek z Hájku,
uvedl, že Klaudián chyboval „připi-
sovav jednu zobrazenou bylinu
mnoha jiným, jako by jedna bylina
byly, an sobě znamenitě rozdílné i v
moci odporné jsou.“ Je jasné, že pro
Klaudiána měly přednost obrázky,
ale to se týkalo skoro všech prvotis-
kových herbářů. Už první rok vyšlo
v boleslavské tiskárně sedm knih,

další rok už dvacet jedna. Nejpil-
nějším dodavatelem děl k tisku byl
tehdejší biskup Jednoty Lukáš Praž-
ský (přisuzuje se mu až 150 knih).
Úplně prvním Klaudiánem vyda-
ným dílem bylo šest listů „Před-
mluvy z spisu latinského vyložené,
co nyní v městě Římě o Turcích na
obecním sněmu jednáno bylo“ v ro-
ce 1518, což byl upravený překlad
německé předlohy z roku 1480 o
organizování války proti Turkům.
Další knihy vydané v tom roce byly
překlady: „Kniha, která slove Pas-
týř, nebo Ermáš“ (spis Hermasův ze
druhého století), „O pravé poctě Bo-
ží, (od Firmiana Lactantia ze čtvrté-
ho století) a dál vyšel „Nový zákon“
s předmluvou bratrského biskupa
Lukáše Pražského. Kromě jiných tu
byla vytištěna Lukášova kniha
“Zpráva člověku věrnému pracují-
címu k smrti“, další tisky vyšly roku
1518 „Řeči prorocké“, „O pravé
poctě boží“, a „Spis dostičinící z ví-
ry, kterýž latinskou řečí Apologia se
zove“. Roku 1519 byl v boleslavské
tiskárně vytištěn kancionál „Kniha
zpěvúv, chval božských“ a překlad
spisu Eucharia Roesslina “Zpráva a
naučenie ženám těhotným a bábám
pupkořezným netoliko prospěšná,
ale také potřebná.“ Byla to první
česká porodnická kniha. 
Ale rozhodně nejvýznačnějším či-
nem Mikuláše Klaudiána bylo
vydání první tištěné mapy Čech 
v roce 1518. Ta znamenala přelom 
v dějinách české kartografie, znalci
tvrdí, že se zcela vyrovnala jiným
soudobým mapám, mnohdy je i
překonala. Pro tuto mapu dal
Klaudián vyrobit dřevěné tiskařské
desky a mapa se tiskla v dílně
Hieronýma Höltzla. Byla pravděpo-
dobně hotová už roku 1516, protože
následujícího roku, 11. ledna 1517,
byla odevzdána norimberské měst-
ské radě k posouzení a byla shledá-
na nezávadnou. Klaudián byl v No-
rimberku přezdívaný „kulhavý pik-
hart“, byl podezřelý a sledovaný.
Mapa měla být pravděpodobně
původně cestovní a to i zdůvodňuje
její obrácenou orientaci, tj. severem
(jak se dříve říkalo půlnoční stra-
nou) dolů. Bylo to výhodné při pou-
žívání kompasu a kapesních sluneč-
ních hodin.Vlastní mapa Čech tvoří
však jen třetinu celého listu, je k ní
připojena ještě dvojnásob velká část
s biblickými texty a politickými
vyobrazeními, takže se pro svou
rozměrnost k cestování zase tak
moc nehodila.. Je to tak zvaná mapa
„stromečková“. Lesy i hory jsou zde
znázorněny stromovým porostem.
Vysoké hory vysokými stromy,
nízké nízkými a je ilustrovaná.
Celkově je na mapě zachyceno 280
obydlených měst a městeček a 131
hradů, zámků a tvrzí. 
Kromě kartografického významu
má mapa i velký historický význam,
protože zobrazuje do jisté míry i
společenskou a politickou situaci 
v tehdejším Českém království. Do-
cela nahoře sedí na trůně český a
uherský král Ludvík Jagellonský 
s knihou v pravé a mečem v levé
ruce, vedle něj je s obou stran umís-
těno osm erbů zemí, kterým vládl.
Pod ním jsou váhy spravedlnosti a
pod nimi šest stupňů tehdejších
druhů soudů. U vah jsou čtyři nápi-
sy: Povýšenost, Zuřivost, Milosr-
denství a Rovnost. Následuje heral-

dická část, kde jsou erby jak všech
tehdejších významných šlechtic-
kých rodů, tak významných králov-
ských úředníků a soudců, ale i sym-
boly tří tehdejších významných
měst – Kutné Hory, Starého Města
Pražského a Žatce. Kolem jsou
obrázky a texty z Bible. Citáty sice
pocházejí z Bible, ale jsou částečně
upravené v duchu myšlenek a víry
Jednoty bratrské. V dolní části vlevo
je letopočet 1518, protože v tom roce
byla mapa dokončena, a dva erby, 
z nichž jeden je Klaudiánův (NC -
Nicolaus Claudianus) a druhý s ini-
ciálou VK patří patrně Klaudiánovu
pomocníkovi a přísežnému konše-
lovi v Mladé Boleslavi Vaňkovi Ko-
vářovi.
Do dnešní doby se zachoval pouze
jeden originální výtisk mapy a ten je
uložen ve Státním oblastním archi-
vu v Litoměřicích. Její kopii je mož-
né vidět v Městské galerii v Templu
v Mladé Boleslavi. Klaudiánova
mapa byla ve své době v Evropě
unikát. Čechy byly první ze středo-
evropských zemí, které dostaly
samostatný tištěný mapový obraz. 
V roce 1521 odcestoval Klaudián 
z neznámých důvodů do Lipska,
kde řádila v té době morová epide-
mie, a tam se nakazil. 28. srpna 1521
sepsal svou závěť a tentýž rok zem-
řel. Jeho poslední vůle je zdrojem
zajímavých informací, týkajících se
jak jeho rodinného života, tak i
majetkových poměrů. Vyplývá z ní,
že měl značné movité i nemovité
jmění, byl ženatý a měl tři děti. 
V poslední vůli odkázal své ženě
Markétě, synovi Janovi a dvěma
dcerám dost velký majetek. Jan,
který byl lékař, měl kromě finanční-
ho podílu dostat všechny lékařské
knihy, mezi nimi i 300 dosud nepro-
daných výtisků „Herbáře“. Du-
chovní knihy odkázal boleslavským
bratřím, kromě Bible, kterou dal
darem turnovskému písaři bratru
Janovi. Léky, „které jsou v jarmaře,
kdež jich jest nejméně za sto zla-
tých,“ odkázal své ženě „mimo
dryák Alexandrijský“ určený pro
boleslavskou paní Johanku z Kraj-
ku. Ale „prachy a džbánky benátské
s lékařstvím“, které byly uložené 
v komoře, věnoval paní Veronice,
manželce pana Kunráta Krajíře 
z Krajku. Tato poslední vůle byla
zanesena do boleslavských knih
dědických 24. listopadu 1522. Miku-
láš Klaudián prožil plodný život,
uplatnil se jako lékař, lékárník,
korektor, nakladatel a tiskař, kromě
toho ještě spravoval hospodářství
bratrského sboru a působil i ve fi-
nanční správě města.
Boleslavskou tiskárnu po jeho smrti
převzal Jiřík Štyrsa, který byl Klau-
diánovým pomocníkem, o kterém
Jan Blahoslav napsal, že to byl „muž
výtečného nadání a přebohaté bás-
nické žíly, jak dosvědčují jeho písně
mistrovsky složené“. Ještě za Klau-
diánova života vyšlo Lukášovo
„Spasení, o mnohém a rozličném
pokušení“, v roce 1522 vyšly další
Lukášovy spisy „Spis dosti činící
tomu, proč při přijímání svátostem
závazkové dějí se“, „O původu i o
pravdě kněžství trojího“, roku 1523
pak „O dvojím přijímání těla a krve
Páně“, „Otázky, trojí, O moci světla,
O pokání, O manželství“. Spis „O
spravedlnosti“ byl vydán v roce
1524. Lukáš Pražský v zájmu Jed-

noty bratrské nepřetržitě psal. Jeho
díla vznikala především jako obha-
joba bratrské víry. V roce 1527 na-
psal ještě spis „O původu Jednoty
bratrské“. Zemřel 11. prosince 1528
a pohřben byl na Karmeli.
Dílko Lukáše Pražského „Knížka
modliteb kněžských“ vyšlo rovněž
ještě za Klaudiánova života, ale
„Zprávy kněžské“ už byly vytištěny
Štyrsou. Jiřík Štyrsa tiskl nejprve
vlastním nákladem, ale později,
protože tiskárna moc nevynášela, i
nákladem Jednoty bratrské. Nako-
nec se ale stejně zadlužil a byl nucen
se přestěhovat roku 1523 i s tiskár-
nou z Karmele na podolecké před-
městí do svého domu. Když se jeho
finanční poměry zlepšily, vrátil se
roku 1525 opět na Karmel a pokra-
čoval v tradici mladoboleslavských
tisků, velmi dbal na úpravu knih a
měl i sám literární nadání. Devět
jeho písní bylo přijato i do bratrské-
ho „Šamotulského kancionálu“. Měl
velký cit pro český jazyk. Věnoval
dostatek místa úvodním zdobným
iniciálám a jeho tisky měly obvykle
jeho značku, která se v různých kni-
hách lišila, ale vždy do ní byla za-
komponována písmena GS, nebo
jen G (Georgius). Po celou dobu exi-
stence tiskárny z ní vycházela díla
špičkové úrovně.
Protože bratři vyznávali názor, že
každému má být zprostředkovává-
na víra v jeho národním jazyce,
vydal Štyrsa v karmelské tiskárně
roku 1531 pro lanškrounské a fulne-
cké příznivce Jednoty zpěvník 
v němčině. Ve Štyrsových tiscích je
uváděno jako místo vydání nejprve
„Boleslav Mladý nad Jizerou“,
později „na Podolci“ a v dalších
letech po návratu na Karmel „v do-
mě na Karmeli“. Roku 1531 vytiskl
„Kancionál“ a to byl jeho poslední
tisk. Štyrsa už byl velmi nemocný a
s tiskařstvím skončil v roce 1534,
zemřel roku 1536. Všechny knihy
těchto dvou tiskařů, Klaudiána a
Štyrsy, jsou počítány mezi české
inkunábule, přestože vznikly až po
roce 1500. Třetím vydavatelem ve
zdejší tiskárně byl kněz, bratrský
kazatel Jindřich Šturm. Jeho dva
tisky „Počtu vydání“ a „Zpráva bra-
tří starších“ jsou označeny „in
monte Karmeli“. Šturm byl poslední
z boleslavských tiskařů a z boleslav-
ské tiskárny se mnoho tisků bohužel
nezachovalo. Definitivně uzavřena
byla v roce 1547.

Bedřiška Jonášová
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Klaudiánova mapa Království české-
ho z roku 1518



V litoměřickém barokním kostele
Zvěstování Panny Marie představil
všestranný výtvarník a člen Umělec-
ké besedy Aleš Lamr nedávno vy-
tvořené obrazy a objekty. 
Původně jezuitský kostel posloužil
během staleté historie nejen duchov-
ním účelům. Po založení v roce 1701
se v něm jezuité usídlili jen krátce;
josefínská doba ho proměnila na
pivovarský sklad. V roce 1818 byl
kostel znovu vysvěcen pro jezuitský
bohoslovecký seminář, který tu své
útočiště ztratil v roce 1950. Odsvě-
cený kostel se postupně stal početní
stanicí ČSD, depozitářem někdejší
Státní galerie výtvarného umění či
okresním archivem. V roce 1992 se
vrátil do působnosti nyní již Se-
veročeské galerie výtvarného umě-
ní, která ho využívá k výtvarným
výstavám a nápaditým projektům.
Aleš Lamr nazval vystavenou kolek-
ci rozměrných malířských pláten
Nebeskou setbou. Při vstupu do

kostela zaujme návštěvníka nápad-
ná elipsovitá malba umístěná nad
hlavním oltářem. Obraz hýří veselý-
mi barvami, které se v barokním
duchu čile vznášejí vzhůru a evoku-
jí radost ze stvoření. Malířova plátna
doslova „pocákaná“ jiskřivými
akrylovými barvami se dotýkají
vážných sakrálních témat (Kříž,
Křížová cesta), a přece se v jejich
výrazu setkáváme se zanícenou
radostí tušící, že smrt není posled-
ním dějstvím života. Vedle malby
téměř hymnicky oslavující kosmos
nalézají se tu plátna hovořící apoka-
lyptickým jazykem: Šelma vystupu-
jící z moře, Ohnivé jezero, Začátek
konce. V ostrosti a jasnosti barev, 
v jejich občas potemnělé energii a
všudypřítomné razantnosti pociťu-
jeme cosi mrazivého a varujícího, co
divákovi zpřítomňuje apokalyptické
náměty. Jsme spolu s těmito obrazy
přítomni na jednom břehu života,
zatímco myšlenky, které v nás vyvo-

lávají, přenášejí nás na jeho druhý
břeh.
Malíř během vernisáže vlastníma
rukama uchopil a rozpohyboval
rozměrné obrazy. Táhlým, kyvadlo-
vým pohybem pláten okrášlil hu-
dební doprovod a žalmický zpěv
skupiny Oboroh. Se slovy „umění se
musí hýbat“ roztančil hlavní chrá-
movou loď a zavedl přítomné divá-
ky do rozkolísaného prostoru chrá-
mu, aby se v něm tím spíše pokusili
nalézt místo ke spočinutí.
V Lamrově proměnlivé umělecké
cestě od ironizující grotesky až k du-
chovním tématům zůstávají zacho-
vány základní atributy jeho výtvar-
ného projevu: smysl pro barvu,
expresivita výrazu či prostá radost
ze hry i života samotného. Jeho
umění se však zároveň ubírá stále

inzerce
sEniorát záPADoČEsKý

Českobratrská církev evangelická
AŠ – Ne 9.30 h
Husovo nám. 3, f. Pavel Kučera
ČERNOŠíN – Ne 10 h (a c e) 14.30 h
(b d)
Husova 249, f. Jiří Marván. 
DOLNí BěLá – Ne 14 h
Nový obvod 137, a f. J. Kadlecová
DOMAŽLICE – Ne 9 h
Tyršova 690, f. Petr Grendel
HORNí SLAVKOV – Ne 11 h
Dolní příkopy, a f. Radek Matuška
CHEB – Ne 10.15 h
ul. 26. dubna 529/5, f. Pavel Hejzlar
CHODOV U KARL. VARů – Ne 9.15 h
Dukelských hrdinů 281, f. Radek
Matuška
CHRáST U PLZNě – Ne 9.30 h
Železniční 477, f. Karel Šimr
KARLOVy VARy – Ne 9.15 h
Zahradní 898/33, j. Pavel Klimeš,
a f. Radek Matuška
KDyNě NA ŠUMAVě – Ne 9 h
Dělnická 359, f. Daniela Zapleta-
lová Grollová
KRALOVICE – Ne 9 h
Žatecká 480, f. Jana Kadlecová
MARIáNSKé LáZNě – Ne 10 h
Lidická 189/16, f. Daniel Matouš
MERKLíN U PŘEŠTIC – Ne 9 h
Husova 201, a f. Jan Satke
NEJDEK – Ne 9 h
Husova 525, f. Bob Helekia Ogola
OSTROV – Ne 10 h
Jáchymovská 170
PLZEň- KORANDůV SBOR – Ne 9.30 h
Anglické nábř. 13, f. Miroslav
Hamari, f. Helena Hamariová
PLZEň-ZáPADNí SBOR – Ne 9 h
Němejcova 1722/2, a f. Helena Ha-
mariová, j. Ondřej Pellar
PODBOŘANy – Ne 11.05 h (a c)
Politických vězňů 300, f. Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE – Ne 9 h
Rebcova 557, f. Jan Satke
ROKyCANy – Ne 9.30 h
Jiráskova 481/II, f. Leonardo Teca
SOKOLOV – Ne 10.30 h
Nábřeží Petra Bezruče 501/7, 
j. Pavel Knorek, a f. Pavel Kučera
STŘíBRO – Ne 10 h (a c d e), 16 h (b)
Masarykovo nám. 15, a f. Daniel
Matouš
TEPLá – Ne 9.30 h
Máchova 357, j. Renata Šilarová,
a f. Daniel Matouš

Církev bratrská
KARLOVy VARy – Ne 9.30 h
Bulharská 2061/29A, k. Tomáš
Holubec
KLADNO – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta
KLATOVy – Ne 9.30 h
Masarykova 367/III, k. David
Kašper
PLZEň – Ne 9.30 h
Doudlevecká 31, k. Zdenek Šplíchal
RAKOVNíK – Ne 9.30 h
Vysoká 195, k. Jiří Bort

Evangelická církev metodistická
PLZEň I-LOCHOTíN - Ne 9.30 h
Bolevecká náves 2, f. Zdeněk Eberle
PLZEň 3 - Ne 9 h
Husova 14, f. Filip Jandovský
TACHOV – Ne 10 h
náměstí Republiky 70, I. patro, Bc.
Milan Mrázek

Bratrská jednota baptistů
AŠ – Ne 9 h
Bratrská 2960/40, k. Alois Boháček
CHEB I. – Ne 9 h
Libušina 4, k. David Sláma
CHEB II. – Ne 9.30 h
Společenské centrum Vinice, Máne-
sova 7
KARLOVy VARy – Ne 9.30 h
Závodu míru 112, k. Nicolae Lica
KRASLICE – Ne 10 h
Fučíkova 1639, k. Tomáš Pacovský
SOKOLOV – Ne 9.15 h
Brněnská 486, k. Michal Jílek, 
k. Antonín Srb
TEPLá – Ne 9 h
Havlíčkova 42, k. Jaroslav Pospíšil

Bohoslužby
FARNí SBOR ČCE V BRNě I NABíZí
místo 2. faráře/farářky sboru s ná-
stupem služby od 1.9.2015. V přípa-
dě vašeho zájmu prosíme o píse-
mnou odpověď do 20.9.2013 na
adresu sboru.

nebeská setba v litoměřicích
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Milí bratři a sestry,

obracíme se na Vás s nabídkou navázání spolupráce a partner-
ství mezi Vámi a Diakonií ČCE – střediskem na Vsetíně. Jsme
sociální nezisková organizace, působící na Valašsku, v nejvý-
chodnější části republiky. Staráme se o sociálně potřebné rodi-
ny s dětmi a mládež a seniory v celém spektru poskytovaných
služeb.
Možná jste křesťanským společenstvím, které má rozvinutou
svoji sociální práci. Možná však  - přes vědomí její potřebnos-
ti – se vašemu společenství nedostává potenciálu k jejímu napl-
ňování. Nebo svého partnera, jehož práci vidíte jako smyslupl-
nou, teprve hledáte.
K Vám konkrétně směřuje naše nabídka partnerství: nabízíme
Vám touto cestou možnost aktivně se zapojit v konkrétní po-
moci bližnímu, podpořit službu postavenou na křesťanských
principech a v podstatě podpořit Valašsko jako takové. Vaše
finanční podpora nám umožní zajišťovat provoz námi provo-
zovaných sociálních služeb a my se staneme Vaší prodlouže-

nou rukou lidem,
kteří ji potřebují.
Společně tak bude-
me naplňovat vel-
ké přikázání lásky
našeho Pána Ježíše
Krista.
Budeme vděční,
když nás, v případě
zájmu o partner-
ství, budete kontak-
tovat 
(Marta Vodáková, 
734766350, voda-
kova.vsetin@diako-
nie.cz)

Více o nás na 
www.diakonievsetin.cz

kupředu – řečeno slovy z výstavní-
ho katalogu: „Člověk roste jenom
tím, že dojde na konec jednoho a
začne něco jiného…“. Proto si také
může odskočit k hravosti a jemné
ironii vystavených objektů, uplete-
ných či sestavených z polychromo-
vaného kovu. Cesta do Litoměřic se
tak může stát i nevšední cestou za
uměním Aleše Lamra.

Pavel Holeka
Foto z výstavy, která potrvá do 4. srpna,
Hana Slavíčková

Staršovstvo FS ČCE v Táboře
hledá kandidátku na místo
ředitelky Církevní mateřské
školy v Táboře s nástupem od
26. 8. 2013. 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
FS ČCE, 
Bílkova 963, 39002 Tábor 
nebo elektronicky na adresu:
zdebene@seznam.cz 
do 9. 8. 2013



vztAh K BiBli
Bratří v Jednotě bratrské brali velice vážně naléhavost Božího
slova. Už ve svém formování Jednota bratrská vyjádřila ústy i
perem předního svého formovatele Bratra Řehoře, že chce
„dosti míti na svatém čtení“ (evangeliu) a že se bude spravovat
Božím zákonem. Ponejvíce byli Bratří osloveni Ježíšovým
kázáním na hoře (Mt 5-7), jehož jádro a zároveň návod k prak-
tickému životu  viděli v osmeru blahoslavenství. Ve smyslu už
apoštolské interpretace  přístupu k Písmu, totiž že Starý zákon
nutno užívat ve světle Nového zákona, a pod vlivem Chelčic-
kého důrazu na „boj duchovní“ podle Ef 6 jako protikladu ke
starozákonním válkám, Bratří v počáteční generaci jaksi upo-
zaďovali Starý zákon a jako by si na první pohled stačili se
zákonem Novým (12 desítek let nevydávají celou Bibli – až do
početí velikého díla kralického). Přední orientace na Nový
zákon dala výraz i názvu společenství Bratří na základě oslo-
venosti evangeliem: Bratří Zákona Kristova. Nicméně Starý
zákon nebyl odmítán, zvláště kladně byly přijímány knihy
vyučující, hlavně Žalmy a Kazatel, odmítnuty nebyly ani apo-
kryfy.  Nedá se tím, pravda, říci, že se už tenkrát mezi Bratřími
nenašli lidé zvláště „horliví“ (která doba je nemá?) a pravdu
prý vlastnící a střežící, takže mohl být odmítnut B. Vavřinec
Krasonický, když při kázání uvedl řeč prorockou, a ostře napo-
menut: „I co smíš mluviti? I co nám do Židů? Však my máme
Nový zákon a ne Starý!“
Od počátku se Bratří hlásili k autoritě Písma, které se stalo prv-
ním a předním pramenem jejich bohosloví. Vyposlechli z něho
Kristův nárok na celého člověka, celý život měřený Boží vůlí, a
přijali Písmo jako svědectví o Božím spasitelném jednání pro
člověka v Ježíši Kristu. Vyznávali, že Písmo mluví především
v církvi, ve společenství (proto také v 16. století při překladu
Kralické bible tolik dbali na rytmičnost a jasnost textu, aby byl
dobře „slyšen“); stejně však v prvních krocích mladé Jednoty
při hledání dobrého kněze a při ustavování a ohledávání vlast-
ních řádů nově se tvořícího společenství jim zkušenost napo-
věděla, že Písmo mluví zároveň jako protějšek církve, že církev
nutně musí být Písmem měřena. Říká i později Matěj Červen-
ka, že se Bratří naučili rozumět Písmu jako neodmyslitelnému,
výchozímu, i když toliko služebnému základu svého vyzna-
vačského života.
Boží slovo pro ně bylo nutností. Víme-li, že se Jednoty bratrská
formovala z vyznavačských hloučků důsledných křesťanů, je
zřejmé, že znalost Písma u nich byla  na vysoké úrovni (podob-
ně jako víme o znalosti Bible  i v lidových vrstvách husitského
hnutí). Jaké biblické texty, jakou Bibli však měli v rukou?
Je nesporné, že důležité oddíly byly zaznamenávány pamětí a
rozšiřovány opisováním. Opisováním – tehdy jediným  způso-
bem před vynálezem knihtisku – byly pořizovány i celé Bible.
Pro jejich nákladnost však nemůžeme předpokládat masové
rozšíření celých Biblí. Otázkou zůstává, jaké texty mohli mít
Bratří v rukou k užívání. První recenze české Bible (jak to na-
zval Dobrovský) je svod dosavadních překladů asi z 80. let 14.
století. Tato Bible byla na rozhraní 14. a 15. století pilně opiso-

vána.  Druhou recenzi podle F. M. Bartoše  provedl Jan Hus
přezkoumáním a opravou textu. Autorem třetí je Martin
Lupáč. Pro vzájemné sympatie tohoto husitského bohoslovce a
Bratří se dá předpokládat, že jeho revize biblického textu byla
v Jednotě zvláště vítána. Čtvrtou revizí je vlastně nejstarší tiš-
těný biblický text český – Nový zákon z r. 1475. Snazší dostup-
nost nastávajících tisků (Pražská bible 1488, Kutnohorská 1489,
tzv. Benátská 1506) zřejmě také ovlivnila jejich používání v Jed-
notě bratrské. Všechny tyto překlady - ale i následující až do
práce Kralických – jsou pořizovány vesměs z latinské Vulgaty
(některé „výjimky potvrzují pravidlo“).

PřEKlADy PřED KrAlicKou
Protože se však zmíněné tištěné Bible nedrží doslovného pře-
kladu z latinské předlohy a český text je modernizován, nad
čímž se pozastavuje vůdčí osobnost Jednoty B. Lukáš, je Jed-
nota vlastně vyprovokována k vlastnímu vydání Nového zá-
kona, 1518 a 1525. Oba Nové zákony vyšly v sídle Lukáše 
v Mladé Boleslavi ve vlastní bratrské tiskárně, jejímž správcem
pro tisk 1518 byl Mikuláš Klaudián, pro tisk 1525 J. Štyrsa.
Původcem obou vydání je patrně B. Lukáš sám. Je pozoruhod-
né, že jeho bystrý a pronikavý duch, který vymanil Jednotu 
z ústrannosti a zabránil  jejímu skluzu do sektářského zásluž-
nictví, zůstal v otázce biblického textu konzervativní v přece-
nění Vulgaty, netuše,  jak byl její text porušen během staletého
opisování. Vyžaduje doslovný překlad, ne podle smyslu, proti
modernější gramatice drží staročeské archaismy, čímž je český
jazyk jakoby oblečen do tuhého krunýře. Znovu a ostřeji je vy-
jádřena kritika ve vydání 1525 spolu s odmítavým postojem ke
snahám překládat biblické texty z původních jazyků, a proto se
znění Nového zákona 1525 ještě více přimyká znění latinské
předlohy. (Ještě Blahoslavovi dá  dost práce, aby konzervativ-
ní stanovisko bylo překonáno.)
K Novému zákonu 1518 jsou připojeny „řeči prorocké i jiné ze
Starého zákona, jichžto v Novém zákoně není, kteréž se místo
epištol čítají o svátcích ročních i k vigilii a v postě dne kaž-
dého.“
Nový zákon má tedy nyní Jednota svůj vlastní. Na překlad Sta-
rého zákona nepomýšlí; jednak pro dřívější nedůvěru k němu
a snad i proto, že síly předních mužů byly dosti vázány řeše-
ním vnitřních problémů a vnějším tlakem mocensko-duchov-
ním.
Jan Blahoslav, který svým širokým vzděláním a uměleckým
citem nasál do své tvůrčí práce kladné a zušlechťující prvky
humanismu, poznal potřebu dokonalejšího překladu Písma
podle původního textu. Musel však nejprve vybojovat ne jed-
noduchý zápas se svými odpůrci o místo hlubšího vzdělání 
v Jednotě bratrské. V nejširším vzdělání, ovšem na základě
pravé zbožnosti, neviděl nebezpečí pro Jednotu, ale naopak v
kulturní zaostalosti. Prostějovský synod 1555 jej pověřil přípra-
vou pečlivého vydání Nového zákona. Aby dokázal činem a
příkladem oprávněnost svých vysokých nároků na vzdělání,
oddal se práci celou duší a strávil nad ní „dobrý díl svého

věku“. Jeho práce na textu Nového zákona není v pravém
slova smyslu vlastním překladem, ale důkladnou a kritickou
revizí starších překladů s přihlédnutím k překladům cizím a k
nejnovějším textům latinským a řeckým.  Jeho dílo však vyni-
ká vybroušeností českého textu a jeho rytmikou. Vytvořil vzne-
šený liturgický text, který odpovídá pohledu k nebesům, aniž
by zastíral pohled k všedním úkolům na zemi. I nepřátelé
Jednoty bratrské hovořili s úctou a uznáním o Blahoslavově
češtině, která se v následujících desetiletích stala jazykem
Kralické bible, v níž pak provází život našeho národa nejtěžší-
mi staletími.
Blahoslavův Nový zákon vyšel r. 1564 ve dvou typografických
verzích (ne-li ve dvou vydáních) v Ivančicích a ve větším for-
mátu r. 1568. S malými změnami byl pojat do celku šestidílné
Kralické bible 1594. Skvělou prací na Novém zákoně (i zkuše-
nostmi a poznámkami shrnutými v Grammatice české, 1571)
připravil Blahoslav cestu k překladu celé Bible. Když Bratří
začínají s rozsáhlým překladem starozákonních knih, žil už
Blahoslavův Nový zákon v bratrských sborech a církev s ním
srůstala. Bylo tedy předem rozhodnuto, že překlad bude svou
povahou, slovní zásobou i liturgičností řeči podoben dílu
Blahoslavovu.
Blahoslav povznesl v Jednotě bratrské na vysokou úroveň
nejen biblický text, ale i kancionály (Šamotulský, Ivančický).
Jakýmsi spojením práce na biblickém textu a kancionálu vznik-
lo zajímavé dílko, které je dobře si připomenout, ač se přímo
nejedná o překlad konkrétní biblické knihy. Evangelia, anebo
čtení svatá, kteráž slovou pašije..., 1571, obsahující oblíbené a
obvyklé stati Nového zákona, které byly čteny při pašijích; 17
oddílů Písma je podloženo jednohlasou melodií. Blahoslav
tuto knížečku vydal nedlouho před svou předčasnou smrtí.
Symbolicky jsou Evangelia slavnostním zakončením velikého
Blahoslavova díla a pečetí jeho pracovitosti i snahy, aby Boží
slovo se četlo a zpívalo v rouše nejkrásnějším.
Podle svědectví Esroma Rüdingera pomýšlel Blahoslav i na
překlad Starého zákona, „..ale nebylo mu dáno tolik života, aby
tu práci podnikl...“ Prvým krokem na cestě k vlastnímu pře-
kladu Starého zákona v Jednotě bratrské, krokem snad ještě ne
programovým, je pokus o překlad Žalmů z pera Matěje Čer-
venky; vyšel v Prostějově r. 1562. Nedosáhl jazykové úrovně
Blahoslavova Nového zákona, který vychází až dva roky po
odvážném díle Červenkově, ale má v dějinách biblické práce
Jednoty bratrské významné, byť zapomínané místo, když jeho
práci překryla a zastínila práce následovníků.  Žaltář je vlastně
modlitební kniha křesťanstva, proto nepřekvapí, že k němu
svou pozornost obrací i Bratří, zvláště v době, když začíná klí-
čit myšlenka na vlastní překlad celé Bible.  Červenkovo pozo-
ruhodné dílo mezi Bratřími není v tomto směru počinem osa-
moceným.
Roku 1579 a znovu bez výkladového materiálu r. 1581 vyšel z
bratrské dílny jakožto nejpotřebnější starozákonní kniha Žaltář
Davida svatého. Tento Žaltář bude pojat do 3. dílu šestidílné
Kralické Bible (1582). V předmluvě onoho prvního samostatné-
ho Žaltáře (1579) se jako důvod vydání uvádí potřeba „pozpra-
vení“ této vzácné knihy podle originálního hebrejského textu,
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čehož v dosavadních českých edicích žalmů nebylo. Práce na
žalmech tedy byly počinkem „kralického“ kolektivu v nastáva-
jícím velikém díle. Za hlavního experta překládání žalmů do češ-
tiny označuje E. Rüdinger Izaiáše Cibulku.
Rüdingerovo svědectví se staví proti domnění, že by překlada-
telem žalmů Kralické bible byl Jiřík Strejc (čímž ovšem Strejc
není vyřazován z kolektivu překladatelů!). Jeho nepochybné
autorství je však u přebásnění žalmů pro chrámový zpěv. Pro
potřeby sborů měla Jednota Šamotulský a Ivančický kancionál,
a proto Bratří uvažovali opatrně a váhavě o vydání souboru
žalmů pro zpěv. Žalmové neb Zpěvové svatého Davida vyšli
poprvé v Kralicích r. 1587, pak až za 11 let r. 1598. Mimo
Jednotu však Strejcův žaltář vyšel v předbělohorské době ještě
14x, což svědčí o veliké oblibě a rychlém vžití Strejcova díla.
Biblický text žalmů, ač v parafrázi, se tak dostává do širokého
okruhu čtenářů-zpěváků. Jednota bratrská zařadila do svého
zpěvníku všech 150 žalmů Strejcem upravených teprve po 285
letech – do Kralického kancionálu (Písně duchovní Evangelit-
ské z Písem svatých), r. 1615.
Ještě než obrátíme pozornost ke Kralické bibli, zmiňme stručně
zajímavou bratrskou příručku Řeči Boží... (1592 – nedochová-
no, 1597, 1604, 1616).  Je to knížka perikop se zněním starozá-
konních i novozákonních textů, které se měly číst jednotlivě ve
všech bratrských sborech během církevního roku. Tato příruč-
ka však nebyla chápána jako pomůcka výlučně kněžská; byla
určena i pro laickou veřejnost a vybavena i rejstříkem vhod-
ných písní a čtení na každý i všední den, aby mohla být použí-
vána i „doma v společnostech čeledních“.

KrAlicKá BiBlE
První  konkrétní a jediná autentická zpráva o počátcích překlá-
dání Starého zákona je zapsána v Aktech Jednoty bratrské k ro-
ku 1577: “Toho roku také začalo vykládání biblí v Evančicích,
což odjitím mistra Mikuláše (pozn: Mikuláš Albert z Kaménka)
k přátelům a potom smrtí B. Štefanovou přetrženo, a zase teprv
druhého roku k jaru v ruce vzato a vykladači na Kralice i s im-
presí obráceni.“ - Začíná se rodit slavná Biblí česká, tzv. Kra-
lická bible. Jedněmi bude milována jako nejcennější majetek,
druhými pokládána za nejhorší kacířský jed.
O Kralické bibli vyšlo mnoho pojednání obšírných i stručných,
velkou pozornost k sobě soustředila v r. 1979, kdy ke 400. vy-
dání 1. dílu byla v evangelických časopisech uveřejněna dlou-
há řada článků. Následující odstavce budou proto jen stručnou
připomínkou důkladné, svědomité a s láskou konané a odve-
dené práce vzácného kolektivu na stavbě chrámu Slova v Kra-
lické bibli.
Nejsou známa jména všech spolupracovníků na překladech a
výkladech, není přesně známa  ani míra podílu, kterým při-
spěli ke společné práci Ondřej Štefan, Jan Eneáš, Izaiáš Cibulka,
Mikuláš Albert z Kaménka, Pavel Jessen, Adam Felin, Jan Ka-
pito, Jan Němčanský, Jan Efraim, Samuel Sušický, Jiřík Strejc a
Lukáš Helic. Ztrácejí se za dílem. Všichni byli duchovními
Jednoty bratrské, někteří předními staršími, biskupy, správci
sborů a školy, takže účast na překladech nebyla jejich výhrad-
ní prací; valnou většinou šlo o práci okrajovou, trvající třeba jen
několik málo let, zatímco ostatní práce vyplnila větší část jejich
života  a díla. Vykonali však úžasné dílo za těžkých a složitých
podmínek, jejich aktivita byla stíhána zkouškami a ztrátami.
Hned v počátku práce byli ohroženi císařským mandátem 
z 30.7.1577 „proti všem novotám náboženským“, bylo tu
nebezpečí prozrazení jejich tajné tiskárny v Ivančicích. Novou
záštitu jim poskytl Jan starší ze Žerotína na své tvrzi v Kralicích
nad Oslavou (1578). Těžkou ztrátou bylo úmrtí O. Štefana
(1577) a Iz. Cibulky (1582).
Celý překlad Bratří rozvrhli do pěti dílů. Nespokojili se však
jen s co nejkrásnějším překladem z původních jazyků do krás-
né, vybroušené a libozvučné češtiny v intencích Blahosla-
vových. Vlastní překlad obklopili výklady v duchu bratrského
učení a opatřili je vědeckými poznámkami z biblické archeolo-
gie, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, lékařství, etnografie,
mytologie, filozofie apod. s odvolávkami na jisté prameny.
Správcům bratrských sborů poznámkový aparát měl nahradit
nesnadno dostupné obšírné zahraniční komentáře, neboť pro
tyto poznámky Bratří opatřili nejlepší vykladačskou literaturu,
která vzešla z  celoevropského reformačního zápasu o pocho-
pení Božího slova. Jako novum přinesla šestidílná Bible rozdě-
lení kapitol na verše, na rozdíl ještě od Blahoslava, který dělil
text na úseky označené okrajovými velkými písmeny. 
Prvním bratrským tiskem v přestěhované ivančické tiskárně
byl v Kralicích Biblí české díl první s obsahem pěti knih
Mojžíšových.  Vyšel 29.5.1579 – je to jediné známé denní datum
z historie vzniku Kralické bible. Druhý díl vyšel  roku násle-
dujícího (1580) s knihami Jozue až Ester; knihy Job až Píseň
Šalomounova vyšly jako díl třetí (1582). Po pětileté přestávce
vydali Bratří čtvrtý díl (1587) s prorockými knihami a hned
další rok (1588) bylo celé překladatelské dílo dokonáno pátou
částí, obsahující apokryfy (kniha Tobiášova, modlitba Manas-
sesova, Judith, Báruch, list Jeremiášův, přídavky k Danielovi, 3.
a 4. kniha Ezdrášova, přídavky Ester, 3 knihy Makabejské,
kniha Moudrosti a Ecclesiaticus – Sirach). Hlavní úkol překla-
datelské skupiny byl za 9 let vyplněn. Šestý díl celého souboru
Biblí české, jak už řečeno, tvořil Blahoslavův Nový zákon
znovu upraveně vydaný a doplněný výklady (1594).

Skupina Bratří, tajně pracujících za nepříznivých podmínek
politických i hospodářských, vytrvala při díle s mnohými
modlitbami, v pokoře, skoro anonymně odvedla epochální dí-
lo. K monumentalitě Kralické bible nepochybně přispěli i pra-
covníci tiskárny rozmanitostí výzdoby; neméně esteticky půso-
bivý je i sám grafický obraz tisku, náročné, a přece ladné je
uspořádání i okrajového komentáře. Sluší tedy připomenout
práci tiskaře, jehož rukama a pod jehož vedením bylo úsilí pře-
kladatelů předáno uživatelům. Byl jím Zachariáš Solín; od r.
1592 s ním na grafické úpravě spolupracoval Václav Elam. Po
smrti Solínově (1596) vedení tiskárny převzal Samuel Sylvestr.
Vysoké byly nároky na jazykovou i obsahovou stránku, nemé-
ně vysoké byly i požadavky grafické působivosti. Neboť krá-
lovskému Slovu  přísluší i královský šat. 
Objemnost edice šestidílky a velká pořizovací  cena nedovoli-
ly, aby se tato Bible dostala do širokého okruhu bratrských
rodin (předmluvy ji určují kněžím a správcům sborů). Proto za
dva roky po vydání šestého dílu vychází (1596) přístupnější,
jednosvazkové vydání Biblí svaté v menším formátu bez
výkladů, ale s rejstříkem starozákonních citátů v Novém záko-
ně a s rejstříkem perikop na celý rok. Tisk je drobnější, ale
úhledný ve dvou sloupcích na jemném papíru.
V témže roce (1596) vychází ještě Nový zákon v kapesním

vydání. Další vydání Nového zákona se objevuje r. 1601. Toto
vydání často supluje v dochovaných souborech šestidílné Kra-
lické bible 6. díl z r. 1594.
Přes jedno desetiletí vystačilo jednodílné vydání Bible, než
došlo – žel – k poslednímu tisku roku 1613 ve velkém formátu.
Podle tohoto vydání užíváme kralický text dodnes.
Vážnost, s jakou Bratří přistupovali k Písmu svatému, i odpo-
vědnost překladatelská a vydavatelská se zračí v přístupu ke
každému novému vydání textu Bible nebo její části – nikdy
nešlo o pouhé reprinty, nýbrž o nové pečlivě přehlédnuté
redakce, dotýkající se i samotného překladu. Tento opravný
přístup nenese stopy po zlehčování předchozí namáhavé
práce, ale je veden snahou dát lidem do rukou co nejvěrnější a
nejdokonalejší znění Božího slova.
Kralická bible vstoupila do života českého evangelictví kon-
cem 16. století, kdy jí bylo dopřáno pouze několik desetiletí
svobodného působení v církvi. Své poslání pak plnila jako
kniha zakázaná, jejíž držení a čtení bylo trestné. Stala se sym-
bolem věrnosti víře Beránkově a znamením naděje, svobody
církve i národa.
Naše vděčnost za vznik Kralické bible patří i ochráncům Bratří,
Žerotínům (sami byli členy Jednoty bratrské). Jan starší ze

Žerotína přijal na svou kralickou tvrz překladatele a jejich tis-
kárnu, po jeho smrti (1583) následuje jeho příkladu Karel star-
ší ze Žerotína. A nešlo o pouhou ochranu, šlo i o štědrou hmot-
nou podporu.
Činnost kralické tiskárny byla ukončena císařskými vojáky po
bitvě na Bílé hoře r. 1620. V roce 1622 byla tiskárna ukryta na
Žerotínově zámku v Náměšti nad Oslavou, v r. 1629 našla pře-
chodné místo v Přerově a odtud se vydala do Lešna, kde ji uží-
val Komenský. Definitivní konec jí učinil požár Lešna 1656. Jen
její zbytky, které odolaly ohni, se složitou cestou dostaly zpět
do rukou Komenského v Amsterodamu.
Komenského Manualník již nemohl být tisknut v bratrské tis-
kárně, vyšel v Amsterodamu r. 1658. Vlastně mohl být, kdyby
– kdyby se Komenský dříve rozhodl k tisku, neboť Manualník
aneb jádro celé biblí svaté, redukce biblického textu, byl v ruko-
pise hotov již r. 1623. Myšlenka na promyšlený výtah vedla
Komenského k odvážné práci ještě ve vlasti v neklidných
letech po Bílé Hoře, kdy nebylo možno pomýšlet na vydání
celé Bible. K té myšlence se vracel několikrát i v exilu, naléha-
vě se přihlásila po vestfálském míru (1648), kdy českým exu-
lantům víry zhasla poslední naděje na návrat do vlasti. K vydá-
ní Manualníku se rozhoduje po mnoha mučivých úvahách,
zda může zasahovat výběrem do nedotknutelného celku
Písma svatého. „K čemuž ruky přičiniv, začal sem nejednou 
v srdci svém rozpakování cítiti, nebylo-li by to všetečností po
Duchu svatém předělávati chtíti; poněvadž jisté jest, že on 
v Písmě svém ani nepřemluvil, ani ne nedomluvil, ale což
chtěl, aby lidé věděli, to jim vyjevil. Až i ta na konci biblí stojí-
cí pohrůžka, že ujme-li kdo co z knihy té, Bůh jemu odejme díl
jeho z knihy života, Zjev 22,19. na mysl šla. Což však bedlivě
rozjímaje nalezl jsem, že se k věci této nevztahuje; aniž všeteč-
ností slouti může to, což k zřejmému prospěchu pobožnosti
patří.“
Chvějící se rukou v bázni Boží, ale s touhou dát do rukou pro-
stým souvěrcům, začínajícím teologům a jiným (kteří z růz-
ných důvodů nečtou celou Bibli) alespoň část duchovního
pokrmu Božího slova, předává Komenský Manualník amste-
rodamskému tiskaři Gabrielu a Roy k tisku.
Míra zestručnění biblického textu Manualníku  je závislá na
obsahu a významové intenzitě příslušné kapitoly, oddílu nebo
verše.  Skoro v úplnosti jsou přejímány kapitoly bohaté dějem
a oddíly s normativní funkcí (např. část Ex 20, obsahující
Desatero), stručně se snaží vyjádřit heslovitou charakteristiku
kapitoly, vypouští to, co vyplývá z předchozích výkladů, vy-
pouští vypočítávání rodů a „ceremonií rozličných vypisování“;
z některých kapitol tak zůstalo  pouze heslovité záhlaví. Pro
svou práci měl Komenský před sebou  zřejmě více pramenů
než jen šestidílku a kralické jednodílky, přihlížel i k Bibli Me-
lantrichově a k latinskému textu.
K titulnímu listu jednoho exempláře Kralické bible z r. 1596 je
vybledlým již inkoustem připsáno:

„Kdo vezmeš do rukou tuto svatou bibli,
tak merkuj naň jako na svoje dvě oči.“

Pisatel mohl mít v úctě práci na jejím vzniku, její osudy jako
skrývané, ale chráněné knihy, avšak toto vroucí ocenění se týká
jejích obsahu. Kéž by i pro nás byla vždy Bible (jakákoliv, kte-
rou čteme k potěšení a k posílení víry) takovýma „očima“,
jimiž bychom spatřovali divné věci ze zákona Božího. Jimiž by-
chom viděli Boží cestu za člověkem v Ježíši Kristu a svou cestu
k věčným příbytkům v následování Beránka, který zvítězil nad
hříchem i smrtí.

Jiří Polma
Obrázky: 
1. str. přílohy: Kralická jednodílka z r. 1586 a obraz z památníku 
v Kralicích: kralická·tiskařská dílna, Stanislav Černý, 1958
2. str. přílohy: Návštěva z Nikaraguy v Kralicích v. r. 2009 a faksi-
mile podpisu Jana Blahoslava na předmluvě Nového zákona z r. 1564


