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Neztrácejme ze zřetele postavy

z počátků českého křesťanství
I když se náš zájem v Církvi československé husitské soustřeďuje předně na dobu české
reformace a osobnosti s ní spjaté, nelze ztrácet ze zřetele ani období před Janem Husem
a husitstvím. Jedná se o samotné počátky formování české kultury a státního útvaru, které
měly spojitost s šířením křesťanství. Do tohoto období počátků křesťanství v Čechách se řadí
kněžna Ludmila (zemř. 921), kníže Václav (zemř. 929/935), biskup Vojtěch (zemř. 997) a opat
Prokop (zemř. 1053). Tyto postavy jako věřící křesťané mají především vztažnost k Ježíši
Kristu, současně k českému národu a jeho kultuře a k počátkům našeho státu, který se tak
začal utvářet na křesťanských základech, na hodnotách vycházejících z Ježíšova učení.
Toto formování české národní kultury a státu
však neprobíhalo v oddělenosti a vyčlenění,
nýbrž v kontextu duchovně-politické provázanosti i střetávání kultur v tehdejší Evropě.
Právě na těchto postavách z 10. století a jejich
osudech se zrcadlí ve vzájemném propojování
i v napětích poměr mezi východem a západem, mezi byzantskou a latinskou kulturou,
vztah mezi Čechy a Němci, vztah světské
a církevní moci, vztah mezi češstvím a evropanstvím.
V Církvi československé husitské se od jejího
vzniku zřetelně projevuje zájem o postavy
z dějin křesťanství v naší vlasti a Evropě,
jakými jsou kněžna Ludmila, kníže Václav,
biskup Vojtěch a opat Prokop. V liturgických
textech se vyskytují formuláře k památce
knížete Václava a v dřívějších bohoslužebných knihách i kněžny Ludmily a opata
Prokopa. Ve sborech naší církve se v liturgickém prostoru nacházejí, i když spíše
ojediněle, vyobrazení postav Václava, Ludmily nebo opata Prokopa, jako je tomu
například ve Sboru Cyrila a Metoděje
v Pěnčíně. Starobylý kostel sv. Václava Na
Zderaze v Praze na Novém Městě, náležející
naší církvi a znovuotevřený v roce 1929, je

Svatý Václav - iluminace v utrakvistickém
Žlutickém kancionálu z roku 1558
- vyd. 2008

místem, vztahujícím se k tradici spjaté
s českým knížetem Václavem. Sochař
František Bílek zde vedle sebe zobrazil Ludmilu, Václava, Jana Husa a Jana Amose
Komenského.
Církev československá se připojila ke svatováclavským oslavám v roce 1929 a dr. František Kovář, pozdější patriarcha, viděl tradici
svatováclavskou a husitskou nikoli v protikladu, ale naopak ve vzájemném spojení. Ve
své přednášce říká: „Úcta a tradice svatováclavská měly velký význam i u Husa a husitství, neboť oni ctili také svaté jako přímluvce u Boha, stavěli se jen proti přehnanostem v ní a zaměňování svatých za Boha.“
Ve své přednášce František Kovář dále vyslovuje názor: „My však nestavíme se proti
Václavovi knížeti, osobě historické, ani proti
národnímu a státnímu významu této tradice…
ale stavíme se proti zneužívání jména Václavova a tradice s ním spojené.“ Z dějin 20.
století víme, že tato svatováclavská tradice
byla zneužita v době protektorátu, ale stejně
tak byla zneužita i tradice husitská v době
komunistického režimu.
Jedním z ideových zdůvodnění našeho zájmu
o knížete Václava a další osobnosti, považované v Církvi římskokatolické za světce
a zemské patrony, je tedy pohled do doby
husitství. Střední většinový proud utrakvismu
v návaznosti na učení a zbožnost Jana Husa
zachoval úctu k českým světcům z počátku
křesťanství v naší vlasti, žijícím v 10. století.
Ve své „Kronice české“ konzervativní utrakvistický kněz Bohuslav Bílejovský s úctou
pojednává o svatém Václavovi, svaté Ludmile, svatém Vojtěchovi i svatém Prokopovi.
Utrakvisté zdůrazňovali, že tyto postavy žily
v době, kdy se podávala svátost těla a krve
Páně podobojí způsobou, a všechny z nich
podporovaly slovanskou bohoslužbu, tedy
bohoslužbu v mateřském jazyce v návaznosti
na Cyrila a Metoděje. Ale také Jan Amos
Komenský, dějepisec Jednoty bratrské, píše
v „Historii o protivenstvích církve české“
o Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi jako
o křesťanských mučednících.
Starobylá místa na Moravě i v Čechách dokládají počátky naší kultury a státu ve
spojitosti s šířením křesťanství. Jsou to
pozoruhodná místa naší historické a kulturní
paměti – Mikulčice u Hodonína, Tetín, Levý
Hradec, Budeč, Stará Boleslav, Sázava, Libice
nad Cidlinou a další. Navštívil jsem je opakovaně, jak při různých církevních a společenských příležitostech, ale také při
osobním cestování jako turista.
Naše církev se věnovala obnově rodiště Jana
Husa v Husinci, kam přicházejí mnozí návštěvníci jižních Čech. Otevřeli jsme rodiště
dr. Karla Farského ve Škodějově turistům,
kteří objevují krásy přírody v Podkrkonoší.
Pokračování na str. 3

90. výročí Husova sboru
v Litomyšli
Letos v září si s vděčností připomínáme 100 let existence náboženské obce v Litomyšli
a zároveň devět desetiletí služby zdejšího Husova sboru nacházejícího se v centru
města na Toulovcově náměstí.
Náboženská obec Církve československé (husitské) v Litomyšli vznikla v roce 1922.
Jejím prvním farářem byl Jaromír Metyš, vynikající hudebník a později spoluzakladatel
hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. V roce 1930 církev zakoupila dvě školou
uvolněné budovy na Toulovcově náměstí stojící na místě vyhořelého středověkého
vojenského špitálu (odtud místní název na Špitálku). Dům č. 152 přestavěla na Husův
sbor a z renesančního domu č. 151, v němž kdysi žila, působila a zemřela česká
buditelka a autorka známé kuchařky M. D. Rettigová, se stala fara. První plán
přestavby vypracoval Ing. Josef Petříček a návrh na současnou úpravu Husova sboru
s mohutným kruhovým oknem přivádějícím světlo do poměrně strohého interiéru
pochází od choceňského architekta Čeňka Mužíka. Duší celého díla pak byl bratr
stavitel Josef Mikulecký. Interiéru Husova sboru dominovala plastika M. J. Husa od
Františka Bílka, zapůjčená Galerií hlavního města Prahy. Hudební úroveň zdejšího kůru
zvýšily varhany pocházející z Basileje, které sem byly umístěny v roce 2015.
Obě budovy jsou zařazeny v prvním památkovém pásmu UNESCO.
Historii sboru, osobnost prvního zdejšího faráře, ale i například litomyšlského rodáka,
patriarchy naší církve bratra Josefa Špaka připomínají i setkání, konaná v Litomyšli
24. a 25. září.
redakce

„Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe
pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití
vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se
zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem
koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před
jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.“
Jan Amos Komenský
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Ty už nepřebýváš v lidském těle
Olga Nytrová
Jako když mluvím ve snu s někým
kdo už nežije
a on za mne
strčí ruku možná
do ohně
protože jemu už
se nemůže nic stát
Provede mě ohnivým schodištěm
za ruku
a ještě se usmívá
jako seraf
Jeho vidění není
omezeno prostorem
čas ho nesvírá
Jeho bytí září
a rozestupuje se
do vějířů duhového nekonečna
Lampa lásky v srdci
se rozsvěcuje
Oči nevidí nic
ale duše všechno

Mezi životem a smrtí
Lidské vědomí je obklopeno tajemstvím, je to snad
největší tajemství života na této zemi. Předpokládejme,
že mnohé procesy vědomí, jako je myšlení, vnímání,
chování, rozhodování a podobně, se vyvinuly
a vyvíjejí na základě potřeb sebezáchovy druhů, tedy
i člověka; čemuž odpovídá koloběh hmoty a energie.
Jednotlivé procesy vědomí představují procesy
strukturování, tvoření celků na podkladě neustálé
vzájemné interakce. Nechová se vědomí podobně jako
kvantové jevy?
Připomeňme, že vlastnosti elektronů způsobují, že
mohou mít povahu jak částice, tak i vlny. Kvantová
fyzika vysvětluje experimentálně uvedený jev
působením našeho vědomí na zevní svět. Stejně tak je
možný i opačný pohled – nemění se okolní svět, ale
měníme se my. Vlnový charakter částic odpovídá
současně se vyskytujícím paralelním skutečnostem.
Lidské vědomí je rozloženo přes širší pásmo výskytu
paralelních skutečností, měřením se šíře tohoto pásma
zúží a pozorovatel následně vidí menší množství
variant.
Jako lékař jsem poznal osudy mnoha lidí, kteří se
pohybovali na hranici mezi životem a smrtí. Někdy byl
jejich zdravotní stav tak těžký, že jejich duše bez
rozloučení navždy zmizela, protože se už z klinické
smrti nepodařilo dosáhnout návratu zpět. Náš vnitřní

svět není nic jiného než míra pravdy, kterou jsme na
našem putování poznali. V životě je spousta věcí pro
člověka nadbytečných, ale on je nedovede oddělit,
stává se na nich závislým. Jedinec může mít postavení
a majetek, světskou slávu i moc. Z hlediska věčnosti to
není nic platné, vše hmotné zůstane na této planetě.
Běžně vnímáme to, co je, ale bez povšimnutí necháváme,
co není. Přesto „co není“, má stejnou důležitost jako „co
je“. V okamžiku, kdy padne mlha, nebo sluchové ústrojí
zaregistruje pomlku v hudbě či zrakem spočineme na
prázdné ploše obrazu, podvědomě pocítíme prázdnotu.
V zámlce ji prožijeme, než svět znovu mysl vtáhne do
děje. Prázdnota není neexistencí ničeho čili nicotou. Je
podstatou mysli, neomezeným základem čehokoliv pro
cokoli, co se může objevit, změnit či zmizet.
Vzato z tohoto úhlu pohledu je lidský život poněkud
nepřirozený. Na mramorovém stole pitevny – v jakoby
modelovém absurdním prostoru civilizace – hmotné
skutečnosti pozemského života uplývají do prázdna, a to
nezávisle na tom, zda medicína dokáže rozpoznat příčiny
úmrtí.
Dostat se ke dřeni životní pravdy! Hledejme a nalézejme
tajemství smyslu naší cesty. Jsou naše životy, ukotvené
geny, součástí informace, ozvěny pocházející z vesmíru?
Kam až doletí slovo láska, jestliže se vesmír rozpíná víc
a víc?
Bohumil Ždichynec

Jak žít
Bohumil Ždichynec
V prostoru vnitřního vesmíru
zhášíš beznaděj, války a nelásku,
v očistci očí kladeš klastr snů.
Přelétáš jak motýl nad planetou
a kocháš se její krásou,
aby ses dotkl skrze tělo jevu času,
a pochopil úmysl stvořitele.
Ne slova, nýbrž pocity měří
lehkost bytí v jeho tíži..?
O HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ, Olga Nytrová a Bohumil Ždichynec
Praha 2021

Z kazatelského plánu

16. neděle po svatém Duchu
Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.
(Žalm 78,1)
První čtení: Ámos 6,1a.4-7
Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):
2. Za dar odvahy bojovat dobrý boj víry až do konce, modleme se
k Hospodinu.
3. Za vytrvalost v našem duchovním zápasu se silami hříchu a zla,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, odvrať nás ode všeho, co svádí z cesty spasení,
a naši mysl učiň bdělou a pozornou, abychom o tvém zákoně rozjímali
a podle něj žili! Osviť nás,Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Timoteovi 6, (6-11a) 11b-19
Evangelium: Lukáš 16,19-31
Verše k obětování: Žalm 119,12-13

„Tak tohle tedy člověk dělá. Umírá. Nemá tušení, k čemu to všechno je. Nikdy nemá dost času, aby se to dozvěděl.“
Ernest Hemingway: Sbohem, armádo
*
„Kniha neobstála při testu na bakteriích. Buď není vtipná, nebo bakterie nemají smysl pro humor.“
Sebastian Wortys
*
„Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.“
George B. Shaw
*
„Tajemství světa leží všude tam, kde se nám podaří universum vidět transparentně.“
Pierre Teilhard de Chardin

Nad Písmem

Proti lásce stojí lhostejnost
Kontextem celé dnešní perikopy
z Lukášova evangelia je otázka
vzkříšení, která se promítla se
všemi důsledky do myšlení novozákonní doby. Dvě starozákonní
biblické pasáže o vzkříšení se nacházejí v knize proroka Izajáše,
jedna delší potom u Daniele.
Známým je spor o existenci vzkříšení v novozákonní době mezi
saduceji a farizeji. První rozměr
tohoto sporu je v podobě vzkříšení,
v otázce těla, duše a ducha. Židovství nikdy v konečném důsledku
nepřijalo myšlenku oddělení duše
a těla, myšlenku dualismu. Vliv je
vidět právě v pasáži, v níž boháč
prosí: „Otče Abrahame, smiluj se
nade mnou a pošli Lazara, ať omočí
aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží
mé rty…“ Onu tělesnost a potřebu
vody s ní spojenou zde pasáž vyzdvihuje. Druhý rozměr celého
sporu pak dnešní novozákonní
pasáž ovlivňuje zásadně. U proroka
Daniele v 12,2 se říká: „Mnozí

z těch, kteří spí v prachu země,
procitnou, jedni k životu věčnému,
druzí k pohaně a věčné hrůze.“
Důvodem vzkříšení je zde odplata
a ústředním motivem otázka Boží
moci. V Boží moci u proroka Izajáše a Daniele vlastně končí i moc
smrti jako největšího zla. Smrt bude
přemožena. Daniel nepovažuje trest
smrti jako dostatečný. Utlačovatelé
jsou také vzkříšeni, aby mohli být
podrobeni soudu. Zde dochází
v myšlení judaismu k zásadnímu
obratu. Každý jednotlivec je brán
před Bohem jako individualita, což
se projevuje zvláště v období zkoušek, příběh bratří a jejich matky
v druhé knize Makabejských je
typickým.
Klíč pro celou perikopu však může
být ještě jinde. Skutečná opozice
proti biblickému pojetí lásky v konečném důsledku není nenávist. Proti biblické lásce stojí lhostejnost.
Motiv lhostejnosti je ústřední i pro
podobenství o milosrdném Sama-

L 16,19-31
řanu. Bohatý člověk se vlastně
v dnešním novozákonním textu ničím zvlášť naoko neproviňuje. Není
ani napsáno, že by Lazara odmítnul. Pravděpodobně plní všechny
náboženské povinnosti, je možná
i hrdým členem náboženské komunity a myslí si o sobě, že je jejím
středem. Je však prostě pouze lhostejný. On, který je bohatý a vážený,
nedopřeje sluchu a pohledu někomu pod sebou. Nemusí dělat ani nic
očividně zlého. Pouze maličké
a nepatrné sestře, bratrovi nedopřeje slyšení, pohled, spravedlnost,
soucit. Sám si myslí, že nepáchá nic
zlého, když se na utrpení a zlu
vlastně fyzicky nepodílí a jeho ruka
jakoby zůstává čistá. Proviňuje se
lhostejností. Prorok Daniel v 12,9
říká: „Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš
ke svému údělu.“ Naší povinností
je nezavírat oči, neodvracet pohled
a vytrvat až do konce.
Jan Rokyta

Verš k požehnání: Lukáš 6,21
Modlitba k požehnání
Panovníku Hospodine, obnov svou církev, aby se její jednota stala
viditelnoua bohatství duchovních darů, které jí svěřuješ, ať se dostane ke
všem, kdo hladoví a žízní po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 27, 62, 104, 109, 306, 308, 312

Panovníku Hospodine, byť jsi největší, jsi Bohem maličkých.
Ty jsi ve vší své Boží nádheře, ale i prostotě.
Jsi v radosti, ale i v každé slze.
Máš moc, jsi ale i v odmítnutí zraňující moci ve svém Synu.
Jsi Bohem, který nezapomíná na žádného ztrápeného, utiskovaného a maličkého.
Všichni uzurpátoři, lhostejní svévolníci před tebou dojdou zapomenutí věčného.
Za to ti patří díky a čest.
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Neztrácejme ze zřetele...

Poznámky k filosofii humanity

Pokračování ze str. 1

T. G. Masaryka

V letošním roce J. A. Komenského jsme pořádali poutě do míst spojených
s jeho životem a působením. Pravidelně jsou každoročně pořádány poutě
na Sázavu. Rozšiřme tedy naše cesty i k dalším místům spojeným s dávnou
historií a tradicí počátků křesťanské víry, zbožnosti a kultury u nás.
Určitá nová příležitost k tomu se nám otevírá podpisem memoranda
o spolupráci se spolkem Svatá Ludmila. K podpisu memoranda dochází
v měsíci září v časové blízkosti svátků kněžny Ludmily (16. 9.) a knížete
Václava (28. 9.) a právě v místech, která mají bezprostřední vztažnost
k dávné i přítomné svatoludmilské a svatováclavské tradici na Praze 2 –
Novém Městě. Tuto spolupráci chápeme jako otevření dalších možností
podílení se na aktivitách historicko-poznávacích a kulturně vzdělávacích
v ekumenickém a celospolečenském kontextu. Současně můžeme
přibližovat osobnosti české a evropské historie z naší reformační tradice,
jako je například Jan Hus, Petr Chelčický, Jiří z Poděbrad, Jan Blahoslav,
Jan Amos Komenský. Můžeme veřejnosti konkrétními akcemi a aktivitami
rozšiřovat historické poznání a přibližovat kulturní odkaz v jeho
rozmanitosti i společných kořenech naší křesťanské víry.
I přes odlišnosti některých pohledů vyjadřujeme otevřenost k ekumenické
spolupráci s vědomím celospolečenského charakteru a významu těchto
postav, jakými jsou zejména kněžna Ludmila, kníže Václav, biskup
Vojtěch a opat sázavského kláštera Prokop. I když se k nám jejich obraz
dostává prostřednictvím zrcadel legend, přesto je zřejmé, že tyto postavy
nesou výrazně křesťanské rysy a je nepřehlédnutelná jejich oddanost
Kristovu evangeliu.
Tomáš Butta
patriarcha

Recenze
Jiří Langer, Jiří Orten: Modlitby česko–židovské. Sestavil a doprovodil
Martin C. Putna. Praha: Biblion 2022, 304 s. ISBN 978-80-87282-87-8

Tak jako se člověk ocitá před tváří Nejvyššího a oddává se přátelskému
rozhovoru, tak představuje knížka Modlitby česko-židovské typologické
dvojice partnerů, jež se spojují v modlitbě. Čtenáře střídavě oslovuje svět
židovský a prostředí české, hebrejština a čeština, chasid Jiří Langer
a básník Jiří Orten. V antifoně zvučí dva minjany (modlitební desítky
židovské bohoslužby na jedné straně židů, na druhé spisovatelů, kteří na ně
reagují).
To vše během posvátných časů a situací hebrejského modlitebního sederu
v běhu roku. M. C. Putna – editor – představuje čtenářům následující
rozhovory: Šabat promlouvá k člověku před Bohem; Roš hašana se
potkává se stvořením a lidskou vinou;
Jom kipur klade na misku vah lidskou
vinu a Boží vinu; Sukot rozmlouvá
s člověkem o poděkování za pozemské
dary a o tom, co je hevel (pomíjivost)
tohoto světa; Simchat Tóra si vypráví se
svatou učeností; Chanuka přitahuje
pouto země zaslíbené; Purim rozpoutává
svatý smích; Pesach se svěřuje Hospodinově lásce a odpovídá jí láskou
lidskou; Šavuot si vykládá s Tórou
Izraele a ozvěna jejich hlasu se nese
k národům; Tiš´a be-av pláč přetavuje
v naději; Kadiš se pouští do rozpravy
člověka s věčností.
Rezonance dvojic je patrná i z příběhu na
pomezí mýtu a historie Jak židé přišli do
Čech a editorovy symbolické dvojpólovosti, stejně jako prolnutí českého a židovského prožitku ve vějíři děl
rozličných spisovatelů.
Putnova publikace klade otázky a dožaduje se odpovědí, čímž symbolicky
kopíruje formu židovské modlitby. Nejpozoruhodnější odlesk tohoto díla,
závěrečná část trilogie literárních počinů od Karla Čapka přes Magora až
po dva Jiří, však spočívá v uměleckém provedení. Zatímco seder, čili
pořádek, může po čase unavit, seder literárních umělců nenudí. Je jako
obraz z puzzlů, které se staví postupně, teprve s posledním zapadajícím
tvarem dají celému výjevu smysl.
Nesoustředěný čtenář může mít na začátku četby značné problémy
s rozpoznáním sederu ve zlomcích děl rozličných autorů a žánrů, avšak
najde-li prostor a čas na důkladné čtení krok za krokem, v němž nezanikne
ani jediné písmenko – čili jod – z alefbetu, ukáže se mu celistvé dílo.
Dílo Modlitby česko–židovské lze doporučit k přečtení a ještě víc než to,
k pochopení a přijetí, jako třetí prvek trilogie o modlitbách: Čapek a jeho
Skoro modlitby; Jirous a jeho Magorské modlitby; Langer a Orten a jejich
Modlitby Česko-židovské (Putna, 2022, s. 215), který v řádných modlitebních knihách nenajdeme. Může se tedy jednat o modlitby pro člověka,
jenž se neumí těšit z posvátna, ale touží naslouchat jeho ozvěně. Takovými
čtenáři jsou za jistých okolností všichni, navzdory naučenému modlení či
nemodlení.
Eva Vymětalová Hrabáková

Žijme svůj život „sub specie aeternitatis“,
tj. pod zorným úhlem věčnosti.
Parafráze podle prezidenta Osvoboditele prof. PhDr. Tomáše Garrigua Masaryka, dr. h. c. mult. (1850–1937)

ÚVODEM
Vždy se mě velmi dotýkalo, že slýchávám, nejčastěji
z politických úst, ohánění se Masarykem. Kdykoli se to
jen trošičku hodí, vytáhne se jméno prvního prezidenta
Československé republiky a použije se jako „štít“. Tímto
jménem se mlátí okolo sebe, hlava nehlava. Málokdo
z těch, kdo použijí toto jméno jako svoji záštitu, ví, kým
vlastně Masaryk byl a co vytvořil. Jistě, většinově
tušíme, že byl naším prvním prezidentem. Méně však již
společnost zná jeho konkrétní práci a díla, která napsal.
A ještě více bývají lidé překvapeni tím, že Masaryk byl
filosofem. Možná by se také hodilo označení, že byl
zkrátka publicistou a taktéž sociologem a politikem.
Jistě, taková a mnohá jiná pojmenování jsou též validní.
Nad tím vším se ovšem klene „Masaryk filosof“. On
naplnil Platónův ideál „filosofa na trůnu“.
Masarykovi bývá vyčítáno, že i když „rozbořil“
svazující monarchii, sám se „pasoval“ do role monarchy
a aristokrata – svým vystupováním a oblečením, jízdou
na koni – tím vším vzbuzuje u mnohých tento dojem.
Myslím, že je to nepochopení, které plyne z neznalosti
Masarykova života a díla. Nebál bych se jej nazvat
aristokratem, ovšem nikoli aristokratem politickým,
Masaryk nebyl příslušníkem žádné šlechty, ale pocházel
z prostých moravských (slováckých) poměrů, objevuje
se i ve Strážnici, mém rodném městě, kde studuje na
gymnáziu. Masarykův aristokratismus bych viděl v jeho
již zmíněném postavení „filosofa na trůnu“. Je to
aristokracie duchovní a mravní, je to něco, k čemu by se
člověk měl sám ubírat. Taková aristokracie není něčím
ryze privilegovaným, ale otevřeně privilegovaným –
každý má možnost jí dosáhnout, ale ne každý jí
dosáhne.
V tomto textu bych se rád věnoval Masarykově filosofii. Toto zaměření textu jsem si zvolil proto, že já sám
jsem sice knězem, ale jsem také filosofem, ale také
proto, že právě filosofie je tím, co se tyčí nad celým
Masarykovým dílem. Zejména to bude souvztažnost
k filosofii humanity a pojednání o některých základních rysech díla. Můj text není vyčerpávajícím
expozé, ale spíše je několika poznámkami, viděním
toho, co považuji z Masaryka za nejdůležitější.
Ještě bych rád dodal, že Masaryk psal své knihy často
těkavě, jakoby ve spěchu, pokryl množství témat, často
mu byla vytýkána „nevědeckost“ jeho práce. Myslím,
že orientace jeho filosofie byla spíše mimoakademická, tj. filosofie ryze praktická, směřovala k nějakému užití, ale nad to nebyla pouhým politickým
programem, jak se občas tvrdí.

KONTEXT MASARYKOVY FILOSOFIE
Máme-li uvést Masarykovu filosofii ihned v začátku do
nějakého obecného kontextu, je třeba poznamenat, že
se vyznačuje především realismem. Jde-li o teorii poznání, tzv. problém gnozeologický, pak je to poznání
konkrétních daností. Předmětem našeho poznání jsou
podle Masaryka především jednotliviny, čímž se
dostává do opozice proti svému učiteli F. Brentanovi
(1838–1917) a jeho teoriím „čiré“ abstrakce a poznání
obecného. Oproti E. Husserlovi (1859–1938) nejeví
Masaryk zájem o rozpracovávání pojmu „intencionality“, se kterým operuje již jejich společný učitel,
totiž právě Brentano.
Z dějin filosofie dává však Masaryk přednost Platónovi
před Aristotelem. Platónovi se významně věnuje i ve
své doktorské práci, která se, kromě Brentanova
hodnocení, nezachovala. Proti svému učiteli se vymezuje i tím, že kritizuje jeho nedostatečný odstup od
římskokatolické církve – Brentano byl původně
římskokatolickým knězem, který se posléze církvi
vzdálil – a také nemožnost zbavení se vlivu scholastické filosofie. Možná i proto se Masaryk rozhodne
koncipovat svoji filosofickou práci nikoli jako ryzí
akademické teoretizování, ale jako aplikovanou filosofii – vždy se zajímá o možnost využití vědy/filosofie
pro člověka, svět a společnost.
Později, již jako vysokoškolský učitel na univerzitě,

původně habilitován svým sociologickým spisem
Sebevražda jako masový sociální jev současnosti, jeho
konflikt s římskokatolickou církví, vyostřený mnohými
osobními zkušenostmi, vyplyne do podoby vidění
římského katolicismu jako reprezentanta rozpadající se
středověké společnosti, která je svázána s mocnářstvím
Rakouska-Uherska. Monarchii vidí Masaryk jako
společenství dogmatismu v pejorativním slova myslu,
jako autoritářský systém institucionalizovaného náboženství, které šlape po svobodě člověka a stojí proti
svobodnému (filosofickému) myšlení.
Proti tezi římského
katolicismu si Masaryk postaví tezi protestantismu, který,
naopak, on vidí jako
ztělesňující příchod
„nové doby“, podporující kritické myšlení, víru bez dogmatismu v pejorativním
slova smyslu a hlavně specificky masarykovsky pojatou filosofii humanity.

HUMANITNÍ IDEÁL A OTÁZKA NÁBOŽENSKÁ
O (této) filosofii humanity se Masaryk několikrát
přímo zmiňuje ve svých přednáškách a vytyčuje v nich
jakýsi humanitní ideál, filosoficko-etický rozvrh antropologie „modernity“ střídající teologicko-filosofický
křesťanský ideál středověku. Zatímco v době
středověku byl dle této interpretace člověk druhému
člověku bližním (tj. „bratrem“) v křesťanském pojetí
světa, tak v době „modernity“ (tj. nastupující doba
Masarykova) je člověk druhému člověku tou „nejvyšší
ideou humanitní“. Pro všechny národy na světě to pak
znamená uchopení člověka sice různě (dle času,
okolností atp.), ale totožně v oné ideji člověčenství.
Zdálo by se, že taková interpretace škrtá Boha,
u Masaryka tomu však takto není. Není to totalizující
antropocentrismus. Řekl bych, že pro Masaryka je to
spíše obrácení se k tomu, co máme k dispozici – a to
jsme dle mého úsudku v Masarykově filosofii my
samotní – naše Já anebo personalita (ač třeba
pojednaná spíše u jiných autorů). Domnívám se, že je
to obrat k bádání v tom, co jediné máme „bezprostředně“ k dispozici – nás samotné, sebe sama, své
vlastní prožívání, své vlastní zkušenosti atp.
Masaryk se sám vyslovuje, že člověk je hádankou,
a nakolik stojí ve světě, tak je i hádankou světovou.
A tuto hádanku podle Masaryka člověk zostřuje ve
svém pociťování v poměru k jinému člověku – tento
poměr se nazývá mravností...
Neméně zajímavým faktem je, že Masaryk si všechny
„velké“ otázky své doby pojmenovává otázkami
náboženskými (!). Jaké je to ale náboženství? Jisté je,
že to pro Masaryka není náboženství jako církevnictví,
je to spíše tázání se po jakémsi „novém náboženství“.
Pociťujeme zde, spolu s Masarykem, onen zásadní
rozpor, který vygraduje v přelomu 19. a 20. století. Svět
se jaksi přetváří a tradiční církve (myšleno zejména na
oblast Západu) nedokáží integrovat člověka, vysvětlit
mnohé krize, nejsou člověku, který pochází
z „dlouhého 19. století“, dostatečnou odpovědí. Podle
Masaryka je to doba pro „nové náboženství“, které by
dle něj mělo vyrůstat i ze souladu s vědou/filosofií
a kritickým myšlením.
Takové „nové náboženství“ není dle Masaryka
náboženstvím zjeveným a nadto není možné jej
napasovat na žádnou církev. Toto „nové náboženství“
jaksi vnitřně dostává Masarykově filosofii humanity,
rozumí víře v osobního Boha a také v nesmrtelnost
lidské duše, bere ve velký potaz věčnost, která protíná
praxi života a realizuje se v lásce ke druhému člověku,
kterého se Masaryk nebojí nazvat bližním. V tomto
náboženství není prostředníka, je to imanentní
transcendence – přítomnost toho, co nás zcela
přesahuje.
Filip Gorazd Martinek
Dokončení v příštím čísle
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Zprávy

Z ekumeny
Krst Alexandra
v Bratislave
Dňa 4. 9. 2022 až z Anglicka priletel
chlapec Alexander, aby obdržal sviatosť
krstu. O krst požiadala babička, ktorá
k nám dochádza na nedeľné bohoslužby.
Alexander sa bránil, napriek tomu odišiel
ako pokrstený chlapček.
V novej modlitebni cirkvi v Bratislave to
bol štvrtý krst v poradí v tomto roku.
NO Bratislava

Slavnostní zahájení akademického roku na HTF UK
Tradiční shromáždění při příležitosti zahájení nového akademického
roku se slovem děkanky doc. Kamily Veverkové se bude konat v aule
H109 v hlavní budově (Pacovská 350/4, Praha 4) 3. října v 10.30
hodin.
red

Olomoucká diecéze Církve československé husitské vypisuje

MARTINA VIKTORIE KOPECKÁ OPĚT ZVOLENA
DO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU SVĚTOVÉ RADY CÍRKVÍ
Farářka naší církve Martina Viktorie Kopecká byla dne 6. září 2022
znovuzvolena členkou Ústředního výboru Světové rady církví. Stalo se tak
na 11. valném shromáždění SRC, které se konalo v Karlsruhe v Německu
od 31. srpna do 8. září 2022.
redakce

Divákem i hercem
na náboženské scéně
Srdečně zveme na Husitskou
teologickou fakultu UK na konferenci k oslavě 25 let existence
religionistického časopisu Dingir.
Sobota 15. října od 9.30 do 17
hodin, Pacovská 350/4, Praha 4.
Vstup volný.
red
NÁBOŽENSTVÍ NA CESTÁCH: SEVERSKÉ LUTERÁNSTVÍ JE STÁLE ŽIVÉ

vyhledávací řízení na funkci

diecézní/-ho tajemníka/-ce v úvazku 1,0.
Požadavky:
dokončené min. SŠ vzdělání s maturitou
- kladný vztah k administrativě
- pečlivost, komunikativnost
- členství v CČSH výhodou
- trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
- dobrá uživatelská znalost práce na počítači
- řidičský průkaz skupiny B výhodou (není podmínkou)
Výše mzdy se řídí církevními předpisy.
Předpokládaný termín nástupu je 1. 1. 2023.
Více informací na tel.: 776 765 105
nebo na e-mailu: dieceze.olomouc@ccsh.cz.
Nabídky se životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 13. 11. 2022
prostřednictvím e-mailové adresy dieceze.olomouc@ccsh.cz
nebo poštou na: Olomoucká diecéze Církve československé husitské,
Žilinská 113/5, 779 00 Olomouc.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Boháč a Lazar
Zvládnete správně seřadit přeházené věty příběhu? Pokud ano, získáte pořadí
písmenek do tajenky. Pomůže vám text L 16,19-31.
1. Lazar toužil i po zbytcích z boháčova stolu. (A)
2. Abraham odpověděl: „Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají! Pokud
to nedělají, nepřesvědčí je ani to, když někdo vstane z mrtvých.“ (Í)
3. U vrat jeho domu lehával chudý a nemocný Lazar. (Č)
4. Z pekla v dálce uviděl Abrahama a u něj Lazara. (P)
5. Zemřel i ten boháč a přišel do pekla, kde trpěl hlady a žízní. (É)
6. Byl jeden bohatý člověk, nádherně se strojil a každý den skvěle
hodoval. (V)
7. Boháč si jej však nevšímal. (S)
8. Boháč tedy prosil Abrahama, ať Lazara pošle k němu domů varovat
jeho pět bratrů, aby se také nedostali do pekla. (N)
9. Lazar zemřel a andělé jej přenesli do nebe k Abrahamovi. (N)
10. Prosil Abrahama, ať pošle Lazara, aby mu alespoň rty ve vodě
omočil. (O)
11. „A navíc je mezi námi propast, kterou nelze překročit,“ dodal. (Á)
12. Abraham mu však připomněl, jak dobře se měl za svého života a jak
zle se měl naopak Lazar. (K)
(Řešení z minulého čísla: Přijít do věčných příbytků.)
Jana Krajčiříková

Seminář společnosti Veritas
Seminář se koná 22. října v 10 hodin na faře ČCE v Pardubicích.
Přednášku na téma „Ženské evangelické spolky“ bude mít Pavel
Dočekal.
Ladislav Dlouhý
za společnost Veritas
Proniknout do tajů
kvantové fyziky
31. 10. v 18 hodin, Auditorium
OVK, Maiselova 15, Praha 1.
Kvantová fyzika – teorie, která
vznikla na počátku minulého století, je výjimečná tím, že používá
pojmy, které nejsou intuitivní.
V čem se kvantová fyzika liší od
starších fyzikálních teorií? Má
i svou spirituální rovinu a je slučitelná s Tórou? Jak kvantový přístup souvisí s individuální zodpovědností, která hraje v judaismu
velkou roli? Cílem přednášky
prof. Josepha Maftoula je vysvětlit
základní pojmy kvantové fyziky
i bez hlubších znalostí matematiky. Vstupné: zdarma.
red

Švédská luterská církev (Svenska Kyrkan) je již téměř 500 let největší církví
této skandinávské země. I když v roce 2000 proběhla její odluka od státu
a počet jejích členů vytrvale klesá, je stále identifikace Švédů s jejich církví
vysoká. Erby či vlajky Svenska Kyrkan, které tvoří červený kříž ve žlutém
poli, lze zcela běžně vidět na automobilech či v zahradách švédských občanů.
Českého návštěvníka zvyklého především na barokní katolické kostely může
překvapit, jak málo se interiéry švédských kostelů od těch středoevropských
odlišují. Zejména ve starších stavbách nalezneme bohatou figurální výzdobu
hýřící barvami včetně soch andělů, snad jen méně buclatých než jejich čeští
kolegové. V zemi proslulé skromným životním stylem je to ale pochopitelné.
Také v moderně pojatých interiérech můžeme nalézt symboly typické pro
katolictví: baptisterium sloužící též jako kropenka, velikonoční svíce paškál, modlitební zátiší s možností zapálit svíci, relikviář na poutním místě
s ostatky svaté Brigity. Ta se, mimo jiné, dostala i se svou svatozáří do
znaku města Vadstena, kde založila konvent a kde její ostatky dodnes
odpočívají a těší se úctě poutníků. Při procházce ulicemi města pak můžete
toto vyobrazení najít např. na poklopech městské kanalizace.
Tak jako většina veřejného prostoru jsou i kostely ve Švédsku upravené
a moderní realizace jejich vybavení jsou provedené vkusně a ve vysoké
estetické kvalitě. Jako příklad může sloužit baptisterium v městském kostele
v Karlskroně. Objekt z leštěné černé žuly je pojat tak, že hladina svěcené vody
splývá s okraji nádrže a vytváří iluzi, že se jedná o jednolitý blok kamene.
Na rozdíl od těch českých se kostely Švédské církve zejména ve městech
snaží být pro návštěvníky všeho druhu přívětivé. Můžete si tam v době
mimo bohoslužby posloužit kávou, pro malé návštěvníky je k dispozici
dětský koutek s hračkami, mezi kterými nechybí ani liturgický oděv, oltář
a další bohoslužebné potřeby.
Vojtěch Tutr, info.dingir.cz

Ktoré náboženstvo je pravé?
Na otázku, či sú všetky náboženstvá rovnako hodnotné, Halík nevie dať odpoveď. Táto otázka môže byť položená
len Bohu. Je možné vnímať náboženstvá ako rôzne jazyky a odmietnuť snahy o ich „verifikáciu“ či hierarchizáciu.
Otázka, ktorý jazyk je správny či ktorý je ten najlepší, nemá zmysel. Vtedy musím pravdivosť viery druhého
prinajmenšom pripustiť ako možnosť. Na otázku, ktoré náboženstvo je pravé, môžem smelo odpovedať „to
moje“, pokiaľ ja a ten, ktorý mi kladie otázku, vieme, že odpovedám v jazyku vyznania lásky. Dieťa, ktoré na
otázku, ktorá matka je najlepšia, a milujúci manžel na otázku, ktorá žena je najkrajšia, odpovie „tá moja“,
hovoria pravdu, zjavujú hebkú pravdu formou lásky – zjavujú lásku ako pravdu života. Dieťa, ktoré na podobnú
otázku odpovie „všetky matky sú rovnaké“, a manžel, ktorý povie „na každej žene je niečo pekné“, sú síce možno
bližšie „objektívnej pravde“, ale úprimne povedané je to čudné dieťa a čudne milujúci manžel. Jeden
buddhistický mních, s ktorým Halík natáčal v Barme rozhovor, sa ho po natáčaní opýtal, či len „študuje
náboženstvá“, alebo či niektoré aj „praktizuje“. Keď mu povedal, že vo svete náboženstva nie je „outsider“, ale
„insider“, že je kresťan a katolícky kňaz, priateľsky sa rozžiaril: „Je to ako keby ste hral na iný nástroj, než hrám
ja; ale aj keď nehráme na rovnaký nástroj či v rovnakom orchestri, obaja máme radi hudbu a môžeme si oveľa
lepšie porozumieť navzájom, než s tými, ktorí nemajú hudobný sluch a žiadnej hudbe sa nevenujú.“ Rôznosť
náboženstiev pripomína rôznosť jazykov. Niektoré náboženstvá – ako jazyky – sú nám bližšie a zrozumiteľnejšie
než iné; aj tu stupeň porozumenia záleží na prostredí, v ktorom sme vyrastali, ako aj na našej životnej
skúsenosti, schopnosti a ochote sa učiť. Podobne ako jazyky sa aj náboženstvá v mnohom líšia – napríklad svojou
rozšírenosťou alebo šírkou výrazových prostriedkov. Rovnako ako pokusy prekonať rôznosť jazykov vytváraním
umelých jazykov, tak aj pokusy presadiť náboženské obdoby esperanta sú odsúdené k neúspechu. Existujú
samozrejme možnosti „prekladov“, ale aj ony majú svoje problémy. Kresťanstvo nie je len jedným
z náboženstiev. Je to jedinečné náboženstvo, ktoré by mohlo slúžiť ako katalyzátor hodnôt pre iné náboženstvá
(H. Küng).
Štefan Šrobár
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