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Milí Kristovi přátelé,

Výročí papežské neomylnosti
jako důvod k oslavě ������������������������ 1

třetí číslo letošního Communia by se dalo
charakterizovat latinským příslovím homo
proponit, Deus disponit. Přesně v jeho duchu se totiž utvářel obsah. Původně plánovaná témata zůstala nedodána a jejich
místo zaujaly jiné články.
Dvěma biskupskými listy se v úvodu
ohlédneme za výročím 1. vatikánského
koncilu. Zde přijatá dogmata spustila
reformační reakci, která dala vzniknout
starokatolickému hnutí. Podobně jako
v případě Martina Luthera přišlo i nyní
ze strany Říma odmítnutí místo dialogu.
Začala tím cesta nové církve, která je dnes
pevnou součástí mozaiky křesťanských
společenství.
Pohled do dějin ukazuje, že tato cesta nebyla nijak jednoduchá, což můžeme
ilustrovat i na příkladu českých biskupů.
Alois Paschek zažil složité postavení představitele většinově německé církve v době
odsunu Němců z ČSR. Augustin Podolák
musel snášet perzekuci ze strany komunistického režimu, který církev dostal
na samý pokraj zániku. Velmi nesnadná
úloha obnovit starokatolickou církev po
sametové revoluci pak připadla Dušanu
Hejbalovi. Vedle těchto velkých bojů však
každý člen církve zažíval a zažívá i své
osobní souboje mezi dobrem a zlem, mezi
vírou a pochybováním. Nebo jinak mezi
Kristem a ďáblem. Pro tyto naše zápasy je
Starokatolická církev už jedno a půl století
útočištěm, v němž můžeme čerpat posilu
ve svátostech a zvěstování Božího Slova.
Bohu díky!

Lukáš M. Vytlačil

Slovo Matthiase Ringa ������������������� 3
Kdo putuje, ten se modlí
nohama ������������������������������������������� 5
Srpnové zamyšlení ������������������������� 7
Ohlédnutí za Nocí kostelů
v Ostravě ���������������������������������������� 9
Keltské modlitby staré a nové ������ 10
Legenda o založení petřínského
kostela ������������������������������������������� 14
Královna mezi kalichem
a křížem ���������������������������������������� 17
Svatovavřinecká pouť 2020 ��������� 22

COMMUNIO
Vydává Starokatolická církev v ČR,
Na Bateriích 27, 162 00 Praha 6
ISSN 1805-1243
Registrační číslo MK ČR E 20002
Redakční uzávěrka 5. 8. 2020
e‑mail: stkat@starokatolici.cz
www.starokatolici.cz
Připravila redakční rada ve složení:
Lukáš M. Vytlačil, Kamil Kozelský,
Petr Jan Vinš
Názory autorů nevyjadřují
stanovisko redakce.
Náklady na výrobu čísla činí 20 Kč.
Děkujeme za příspěvek na papír a tisk.
Neoznačené fotografie archiv redakce.

Výročí papežské
neomylnosti jako
důvod k oslavě
Dopis biskupa Pavla k 150. výročí
dogmatu o jurisdikčním primátu
a neomylnosti římského biskupa
V sobotu 18. července uplynulo přesně 150 let od vyhlášení dogmat I. vatikánského
koncilu, které můžeme s jistou mírou nadsázky považovat za „zakladatelské“ dokumenty starokatolické církve. Pius IX. na tomto koncilu římskokatolické církve
vyhlásil dogmatickou konstituci Pastor æternus (Věčný Pastýř), kterou ‚jednou
pro vždy‛ vyhlásil za závazné články víry jurisdikční primát římského biskupa nad
celou církví a papežskou neomylnost ve věcech víry a mravů. Třeba se zde dočteme,
že ‚Římský velekněz stojí v čele celé církve… je nejvyšším soudcem všech věřících…
bloudí tudíž ten, kdo tvrdí, že je možné se proti rozsudkům Římských velekněží
odvolat k ekumenickému koncilu, autoritě Římskému veleknězi nadřazené‛.
Existuje důvod k oslavě takového výročí?
Na římskokatolické straně jsem nepostřehl žádné chystané oslavy. A asi ani my
nepropukneme v jásot. Možná v nějakých
katolikálních kruzích k tomu dojde. Jinak
neznám moc věřících, kteří by jakkoli viděli dělicí linku mezi katolíky v tom, zda
věří v papežovu neomylnost a jurisdikční
primát, a v našich obcích se ztrácí kontury
mezi formálními členy církve a těmi, kteří
k nám jen „chodí“.
Dějiny tomu chtěly, že z revolty proti
těmto dogmatům vznikla starokatolická
církev – malá církev, která je bezmála
150 let katolickou alternativou i avantgardou zároveň. Malá církev, ve které
žijeme své životy, modlíme se, uctíváme

Stvořitele a s nadějí očekáváme, až bude
Bůh všechno ve všem (1 K 15,28). A to je
důvod k oslavě!
Vinou centralizačních snah v římskokatolické církvi (ale můžeme říci i díky
nim) vzniklo koncem 19. století hnutí, jehož otcové zakladatelé chtěli církev očištěnou od dějinných nánosů lidských nauk, až
byli se svojí revoltou a reformou vytlačeni
za hranice církve. V situaci nouze vznikla
provizorní církevní struktura, protože exkomunikovaným se rodily děti, které bylo
třeba pokřtít, snoubenci chtěli být oddáni a mrtvé bylo třeba křesťansky pohřbít.
V této nouzové situaci se nacházíme dosud,
ale zdaleka ji již jako nouzovou necítíme
a nesnášíme ji úkorně. Naopak. Máme
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dnes možnost žít ve svobodě Božích dětí
svoji víru, volit si faráře, vybrat si, zda se
duchovní ožení nebo zůstanou svobodnými a rozvod nebo odlišná sexuální orientace neodsouvají naše sestry a bratry na okraj
církve, bez ohledu na pohlaví mohou ženy
i muži přijímat služby v církvi, jak o tom
ona sama rozhodne na své synodě. Myslím,
že se nám v tom celkem dobře žije. Ano,
proč si to nepřiznat, že jsme církví, kterou
často tvoří ti, jenž byli vytlačeni za hranice
jiných církví, ale tato církev stále dává
možnost přijetí a domova pro ty, kteří jinde nezapadají, protože nejsou dostatečně
zařaditelní, jsou problematičtí, tvrdošíjní
a prostořecí. Problémů máme milion, ale
jiné se nám zase vyhýbají. Jsme malí, ale
celkem činorodí. Narážíme na různá úskalí
personální omezenosti a nedostatečnosti, ale ani velké církve už zdaleka nejsou
těchto problémů prosty.
S velkou římskokatolickou církví
máme snad nejlepší vztahy, které jsou
představitelné, a to jak na oficiální úrovni,
tak i na farní bázi. Ano, stále ještě nesdílíme eucharistii, ale vlastně to nepovažuji
za až tak nezbytně nutné, vždyť všechny
pokřtěné ke stolu Páně zveme. Stejně je
tomu i s církvemi vzešlými z reformace. A zároveň tyto dobré vztahy nebrání
římským katolíkům poukázat na naše reformní přešlapy, stejně i my dokážeme být
podobně kritičtí vůči některým krokům
římskokatolického episkopátu a duchovenstva. Sice jsme organizačně rozděleni,
ale pořád jsme jednou církví. Dokumenty
dialogu s římskokatolickou církví (IRAD)
mimo jiné konstatují, že nejde o dvě církve,
ale ve skutečnosti jde o vnitrokatolický
problém. Ano, jsme církev, která má své
IČ a své věci si spravuje sama, ale zároveň
jsme i s anglikány, se kterými jsme v pl-
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ném společenství už řádku let (od roku
1931), součástí celého katolického proudu
na křesťanském západě.
Máme důvod k malé oslavě. Je dobré si
150. výročí dokumentů I. vatikánského koncilu připomenout a zároveň pocítit vděčnost
za naši malou církev, která je nám domovem.
Vděčnost za svobodu volby – žít jako katolíci s možností volby životního stavu, žít bez
přetvářky v lásce, ať už má rozličné podoby,
zvolit si biskupa a nést spoluzodpovědnost
za dobrou i špatnou volbu a v případě špatné
volby jej volat k zodpovědnosti, můžeme
si vybrat faráře a vůbec v mnoha ohledech
máme prostor utvářet církev demokraticky
podle svých nejlepších schopností a možností. To jsou nesporné výhody, za které
můžeme denně děkovat.
Jak jsem často kritický a nespokojený,
jak bývám netrpělivý a neochotný smířit
se s laxností, tak jsem zároveň šťastný, že
sestry a bratři, kteří přicházejí k nám do
církve, nenarazí na práh práva a povinností, ale jsou přijímáni s láskou a respektem
a každý může na kterékoli úrovni církve
uplatnit svá obdarování. Je toho tolik, za co
můžeme být vděční a proč je dobré si připomenout, jak a proč naše církev vznikla.
Otázka papežské neomylnosti už
dneska nestojí v centru našeho vymezení
se – to se spíše odehrává v přiznání lidské důstojnosti a svobody volby každému
křesťanovi. Takovým společenstvím jsme,
jak nejlíp to umíme. Přejme si a modleme
se, abychom se v tom jen zdokonalovali
a nepřestávali uctívat a chválit Stvořitele.
Váš biskup Pavel

Slovo Matthiase Ringa
U příležitosti 150. výročí od vyhlášení papežských dogmat v roce 1870 přinášíme vedle
listu našeho biskupa Pavla Benedikta Stránského rovněž list německého starokatolického
biskupa Matthiase Ringa, který do češtiny přeložil Petr Jan Vinš. Jeho prostřednictvím
se můžeme seznámit s aktuální reflexí tohoto výročí v německojazyčném prostředí, kde
starokatolické hnutí v reakci na I. vatikánský koncil vzniklo a zapustilo své kořeny.


Redakce

Milé sestry a bratři,
dnešní den, 18. července, nastává po
sto padesáté výročí dogmatizace učení
o papežské neomylnosti a papežském
jurisdikčním primátu na I. vatikánském
koncilu. Odpor proti těmto učením vedl

v letech následujících k vytvoření na Římu
nezávislé starokatolické církve.
V duchu titulu nedávno vydané knihy
Petera Neunera můžeme říci: Koncil dodnes vrhá dlouhý stín v naší sesterské církvi.
Jurisdikční primát vedl k extrémní centralizaci, která jen obtížně připouští pluralitu
a možnost hledat místně specifická řešení
různých problémů. I když dogma o papežské neomylnosti bylo využito jen jednou,
v roce 1950, přispívá k takovému pochopení církevního učitelského úřadu, které jen
obtížně připouští vývoj. I taková rozhodnutí, která neodpovídají koncilní definici
výroků „ex cathedra“, si mezitím nárokují
konečnou závaznost. Podle mého názoru
to přivedlo římskokatolický učitelský úřad
do různých slepých uliček. Zřejmé je to
v otázkách manželství a sexuální morálky,
ale i v otázce svěcení žen. Setrvávání ve
slepých uličkách vede ovšem v dlouhodobé perspektivě k erozi autority učitelského
úřadu, kdy se smysl pro víru lidu víc a více
odchyluje od fixované nauky církve.
Rozdělení církve není žádným důvodem k oslavě, přesto si můžeme vděčně
připomenout ty, kdo byli před 150 lety
připraveni stát si za svým přesvědčením.
Starokatolická zakladatelská generace
nezůstala jen u protestu a u negace, ale
vytvořila si vlastní společenství a spoji-
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la se do biskupství, protože chtěla svůj
ideál církve naplnit životem. Tak vznikla
synodální, na reformu orientovaná a ekumenicky otevřená – a zároveň ale i staro
‑katolická – církev. To představuje současně nárok i výzvu.
Přál bych si, aby výročí, která leží před
námi a která připomínají důležité etapy
našeho církevního formování, nepředstavovala jen příležitost k pohledu zpět, ale
aby nás vedla i k diskuzím, jak můžeme
náš ideál bytí křesťany a bytí církví vyjadřovat v současné době. „Slavit s pohledem
vpřed,“ vyjádřil jsem to na naší synodě
v roce 2018. Abychom připomínce 18. července dali tento akcent, plánovali jsme
v Bonnu setkání, které se mělo věnovat
otázce, do jaké míry se má či může církev
politicky angažovat. To je otázka, která
se v našem biskupství už několik let živě
diskutuje. Bohužel současná pandemie
tyto plány zhatila, přesto zvažujeme, jak
bychom navzdory této situaci mohli ve
zmíněném diskuzním procesu pokračovat.
Právě dnes bych rád podtrhl, že jsem
vděčný za ekumenické spolubytí, které je
dnes s římskokatolickou církví možné, a to
na všech úrovních. Navzdory všem rozdílům a bez toho, že bychom je zametali pod
koberec, chceme dál jít cestou vzájemného
porozumění a společenství.
Po 150 letech už naše církev není
žádným provizoriem, jak to dlouho stálo
v našem církevním zřízení. Jsme církev
sice malá, ale přesto se svým vlastním
profilem, s živými církevními obcemi
a mnohostrannými ekumenickými vztahy.
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Po 150 letech už naše
církev není žádným
provizoriem, jak to dlouho
stálo v našem církevním
zřízení. Jsme církev
sice malá, ale přesto se
svým vlastním profilem,
s živými církevními
obcemi a mnohostrannými
ekumenickými vztahy.

Za to můžeme být
vděčni a domnívám se,
že to je také něco, co
můžeme v příštích letech
oslavovat.

Za to můžeme být vděčni a domnívám se,
že to je také něco, co můžeme v příštích
letech oslavovat.
Přeji vám všem Boží požehnání.
Váš
biskup Dr. Matthias Ring

Kdo putuje, ten se modlí nohama (Benedikt XVI.)
Poutnictví v dnešní době? Jaký to má smysl? V létě 2018 během Týdne duchovní
obnovy padl nápad jít na pouť do Santiaga de Compostela. Z čisté zvědavosti, bez
přípravy a povědomí o poutích, jsem se stala spolu se svou dcerou, kamarády i do
té doby pro mě neznámými lidmi poprvé poutnicí. V chápání dnešního světa je
to vlastně docela nesmyslné zřeknutí se pohodlí, jistoty, volného času, odpočinku
a naopak vystavení se únavě, nekonečným kilometrům, dešti, slunci, blátu, zdravotním problémům i velkým ubytovnám, kde přicházíte o zbytek svého soukromí.
Ale prvním poutníkem byl svým způsobem už Adam vyhnaný z Ráje, následovali
Abraham, Jákob, Mojžíš. I Ježíš putoval
každoročně minimálně 300 km z Nazaretu
do Jeruzaléma a zpět na svátky Pesach,
ještě více strávil „na cestě“ se svými učedníky. Stejně tak vybízel učedníky, aby šli
a hlásali radostnou zvěst. Takže putovaní
bylo vlastně docela samozřejmostí už od
počátku dějin.
Z historie víme, že už v antickém Řecku lidé všech kultur a náboženství konali
posvátné cesty, aby si upevnili víru a svou
identitu. Poutnické cesty ke Svatému hrobu podnítil už císař Konstantin, když r. 326
nechal postavit na Božím hrobě a na Golgotě baziliku Svatého hrobu. Poutě se konaly ovšem do minimálně 250 míst Evropy.
Z nestranného svědectví muslima, vyslance šejcha Aliho ben Jusufa, z 12. století,
víme, že „množství poutníků do Santiaga
a zpět bylo takové, že cesta na západ sotva
zůstávala volná.“ Podle novodobé rekonstrukce mohlo v době největšího rozmachu putovat do Santiaga více než 1000
osob denně. Když byl Jeruzalém obsazen
muslimy („nevěřícími“) a pro křesťanské
poutníky se stal nepřístupným, nahrazovalo jej právě Santiago de Compostela,
jakožto „Západní Jeruzalém“ (dle webu
spolku Ultreia.cz). Na pouť se vydávalo
mnoho světců, například František, Brigi-

ta Švédská atd. V posledních desetiletích
poutě znovu získávají na své popularitě,
v minulém roce přicházelo do Santiaga
rovněž kolem 1000 osob denně.
A jaký má smysl poutničení v dnešní době? Putování je důležitou součástí
i dnešního duchovního života, i když většina z nás to teprve pomalu odkrývá. Pro
mě osobně, „bytí“ na cestě (a oproštění
se od věcí, vztahů, povinností, které mě
běžně obklopují) mi pomáhá uvědomit si
lépe svou existenci, být v kontaktu se sebou samým. Pouť je vlastně cestou k sobě,
potažmo pak k Bohu či s Bohem.
Jak to funguje? Tak, že fyzicky kráčím k danému cíli, pozoruji okolí, vnímám vůně lesů, luk, moře, setkávám se
s dalšími poutníky, zdravím se s místními obyvateli, prožívám všemi smysly
mnohem intenzivněji klima daného kraje (samozřejmě svůj podíl mají i bolavé
nohy, vyčerpání či naopak euforie z krásy
kolem). Nevědomě se oprošťuji od každodenních myšlenek, chůze je základní
náplní dne. Jdu dále a dále, den za dnem,
mysl se uvolňuje, je svobodnější, volnější,
myšlenky se uspořádávají jinak, přichází
nadhled, občas i odpovědi na mé otázky.
Slova „i cesta je cíl“ dávají hlubší smysl.
Pouť mě po částech proměňuje, i když to
poznávám až s odstupem.
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Během cesty se vyskytují okamžiky,
kdy musím překonat samu sebe, kdy se
mi do něčeho opravdu nechce, kdy musím zareagovat jinak… Tato zkušenost
je k nezaplacení v jiných životních situacích později, už totiž vím, že zvládnu víc
a moje hranice komfortu dokážu posunout.
Například spím nahoře na poschoďové
posteli ve velké ubytovně s dalšími 30
neznámými lidmi na pokoji, postele jsou
ve velmi těsné blízkosti, v podstatě si dýcháme a chrápeme vzájemně do obličeje…
Nebo ráno velmi intenzivně prší, moje
boty a oblečení je ještě vlhké z minulého
dne a jsem si jistá, že v tom lijáku budu
mokrá kompletně do 10 minut a pak půjdu
dalších 10 hodin v čvachtajících botách,
nicméně buď půjdu nebo to vzdám…
Velkým bonusem jsou další poutníci či
spolupoutníci, kteří mě inspirují vlastními
životními příběhy, touhou jít a poznávat
nebo nabídnou pomocnou ruku, když už
nemůžu dál. Díky putování i u nás v ČR
se seznamuji s místní kulturou, architekturou, lidmi i tradicemi, poznávám místa,
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na která bych asi jen tak nedojela. Putování v zahraničí je obohaceno o setkávání
s poutníky téměř z celého světa, poznala jsem se s lidmi z Japonska, Indonésie,
Austrálie, Kanady, USA, Německa, Ruska,
Polska atd. Stejný cíl a specifický duch
poutě pohlcuje a mění asi všechny poutníky, i když každého jinak. Velmi se mi
také líbí výstižná slova Benedikta XVI.
„poutník se modlí nohama“.
Pouť že není pro každého? Omyl.
Poutních míst a cest je obrovské množství. Putovat se dá krásně i v ČR, je možné
zkusit jen krátké úseky na několik dnů.
Některé trasy se dají jet i na vozíku (náš
bratr z Brna na elektrickém vozíku zvládl
nezapomenutelných 180 km z Porta do
Santiaga). Poutníci jsou různého věku,
moje opakovaná zkušenost je, že nejvíce
mě na pouti předbíhají lidé ve věku 70+
(to není vtip). Pro začínající poutníky je
fajn zkusit organizovanou pouť u nás,
sama jsem jich už pár absolvovala po ČR
(Jablunkov‑Velehrad), Slovensku (Šaštín
‑Velehrad) i Polsku (Kłodzko‑Neratov),
určitě mohu doporučit www.pout.eu.
Poutní trasy v ČR: Svatojakubské cesty
(u nás je několik větví těchto cest: Žitavská, Železná, Jihočeská, Moravská,; jsou
podrobně popsány na www.ultreia.cz), Cyrilometodějské cesty (více než 500 km značených cest vedoucích na Velehrad, www.
putujmebezhranic.cz), dále například Husova cesta z Prahy až do Kostnice (www.
husovacesta.cz) a mnoho dalších (více informací na www.cirkevnituristika.cz).
Další Evropské poutní trasy jsou například: Cesta svatého Olafa, Cesta svatého
Ignáce, Cesta svatého Benedikta, Cesta
svatého Františka a mnoho dalších.


Alice Mizia

Srpnové zamyšlení
Srpen je pro mne zvláštní měsíc. Jakmile
se začne blížit, ihned se má mysl začíná
zaměřovat na jeho druhou polovinu. Konkrétně na jednadvacátý srpnový den a připomínku událostí z roku 1968. Sám nevím
proč, vždyť jsem to nezažil. Možná na mě
natolik zapůsobilo, když mi maminka vyprávěla, jak ty dny prožívala. Jaký měli
všichni strach, že začala nová válka. Jak
lidé skupovali zásoby a v obchodech, už
tak prázdných, vlastně nic nezbylo. Možná je tím důvodem pro fixaci mé mysli
na tohle datum prostě manipulace historickými skutečnostmi, které jsme svědky
rok od roku častěji a která mne nenechává
klidným. Možná je to prostě obava, aby
se historie neopakovala. Známé přísloví
praví, že národ, který zapomene na svou
historii, je odsouzen k tomu, aby si ji zo-

pakoval. A tohle přísloví je o to děsivější,
oč vidím kolem sebe neuvěřitelnou ztrátu
paměti. Doba komunistické diktatury už
není dobou nesvobody, ale je vzpomínána
s nostalgií. Je interpretována jako doba
jistot, jako období, kdy ještě existovaly
hodnoty, kdy se lidé nehnali bezohledně
jen za penězi. Tehdy všudypřítomné tiché
okrádání státních podniků, kdy si kdekdo
přilepšil tím či oním, se pochopitelně nezmiňuje. Stejně se nemluví o udavačství,
podlézavostí a strachu. Jaké hodnoty?
Právě komunismus svou nenávistí ke všemu individuálnímu započal pozvolnou
destrukci hodnot. Pošlapal osobní morálku
a nahradil ji zájmem většiny. Zničil ideje,
které hleděly za obrysy materiálního světa a které neodpovídaly jediné povolené
ideologii. Ti, kteří si za hodnotami stáli,

Sovětské tanky T-55 obklopené protestujícími v Praze (Zdroj Wikimedia Commons)
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byli likvidováni. Nejprve přišli o práci,
pak často i o svobodu. A jak zpíval Karel
Kryl v Karavaně mraků, mohlo je hřát, že
nejsou na oprátce.
Kdysi dávno jsem pracoval v bylinářství, které provozoval jeden starý pán L.V.
Když mě přijímal, měl jednaosmdesát let.
Byl křesťan. Obchůdek vlastnil již v padesátých letech, kdy mu jej soudruzi zabavili.
Vzpomínal, jak mu jeden z nich při předávací inventuře, řekl: „Dejte si pozor, aby
něco nechybělo, i pro vás je v Jáchymově
místo.“ Dobu komunismu nicméně přežil bez této zkušenosti a po roce 1989 si
obchod znovu otevřel, ačkoli mu již bylo
přes sedmdesát. Na čaj k němu chodily
významné osobnosti z nejrůznějších církví
působících na Ostravsku, se kterými se
poznal během let nesvobody. Kromě biskupů hned dvou církví to byl třeba i překladatel z francouzštiny, jehož jméno jsem
bohužel zapomněl. Co mi však utkvělo
v hlavě, byl jeho příběh. Komunisti mu
znemožnili vykonávat jeho profesi. Příliš
hlasitě vyjadřoval své křesťanské hodnoty.
Odseděl si, tuším, dvanáct let za rozvracení republiky. Přesněji řečeno za nelegální
překlady a šíření samizdatové literatury.
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Dalším, s kým jsem se v té malé prodejně
setkal, byl R.W., člen Církve adventistů
sedmého dne. I ten si prošel vězením. Vyprávěl mi, že ho vždy v sobotu vyvedli na
dvůr a dali mu lopatu: „Kopej!“ přikázali.
Jelikož odmítl dělat kompromisy se svým
svědomím a svou vírou, nekopal. Tak ho
zkopali oni. Prý si pokaždé říkal, že tohle
už přece nemůže přežít. Přežil.
Jeden stařičký katolický kněz mi zase
popisoval, že vždycky, když ho estébáci
vyslýchali, si říkal, že těm lidem musel
někdo strašně ublížit, že si v sobě nesou
nějakou hroznou bolest. Možná měl pravdu, ale to nic nemění na skutečnosti, že komunismus jde ruku v ruce s násilím a kde
nepomůže násilí, tam přijde na řadu násilí
ještě větší. To je nakonec vidět i v tom srpnovém příběhu od kterého letos uplyne
52 let. V příběhu o naději a bolestné prohře.
V příběhu, jehož pokračování je trochu
i na nás.
Kamil Kozelský

Jaké hodnoty? Právě
komunismus svou nenávistí
ke všemu individuálnímu
započal pozvolnou
destrukci hodnot.

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Ostravě
Tak jsme to zkusili! Přihlásili jsme naši
malou kapličku v Ostravě do Noci kostelů.
Pravda, málem z toho sešlo, ale nakonec
se akce v náhradním termínu přece jen
konala. Vzhledem k okolnostem jsme si
nedělali veliké naděje, že by někdo přišel.
Přesto jsme připravili program nejlépe, jak
jsme s ohledem na naše malé možnosti
dokázali.
Po úvodní modlitbě byla připravena
vernisáž obrazů Moniky Kozelské. Ta namalovala přímo pro tuto akci kolekci pěti
obrazů s křesťanskými symboly. Návštěvníci tak mohli vidět Strom života, Fénixe,
Rybu, Boží oko a Vinici, to vše malované
formou vitráže. K tomu si mohli poslechnout výklad těchto symbolů, případně se
autorky na cokoli zeptat.
Na osmnáctou hodinu bylo připraveno
promítání fotek a vyprávění o putování do
Santiaga de Compostela. O hodině dvacáté
pak začal zlatý hřeb večera, totiž koncert
Jiřího Valušáka. Ten byl obzvláště povedený a z původně plánovaného hodinového
vystoupení se zcela přirozeně stala dvouhodinovka, kterou si všichni užili. Možná
by koncert ještě pokračoval, kdyby nepřišli zájemci o závěrečný bod programu,
kterým byla modlitba Taizé. Zvuk strun
tak vystřídal zpěv a capella a za svitu svíček tiše pronášené modlitby.
Tímto hlubokým spirituálním zážitkem
celý program skončil.
Po celou dobu bylo připraveno malé
občerstvení a k dispozici byl i čaj nebo
káva. S ohledem na bezpečnost bylo vše
podáváno v jednorázových papírových
kelímcích s dřevěnými lžičkami.

Pro děti bylo před vchodem do kaple
připraveno výtvarné tvoření a rozptýlení u magnetické hry. Počasí nám naštěstí
přálo, takže jsme si celou akci užili, a to
i přesto, že počet návštěvníků nepřekročil
třicítku.
Ukázalo se, že i naše malá kaplička
má co nabídnout. Lidem se u nás povětšinou líbilo. Mám‑li však být upřímný, také
tato zkušenost mi potvrdila myšlenku, že
účastníky jsou většinou ekumenicky otevření věřící z jiných církví. Evangelizační
potenciál bych v této akci příliš nehledal,
ovšem i možnost se vzájemně navštívit
stojí za to, abychom se Noci kostelů zúčastnili i příští rok.

Kamil Kozelský
Pozn. red.: Fotografie z Noci kostelů v Ostravě si
můžete prohlédnout na zadní straně obálky.
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Keltské modlitby staré a nové
Novokeltské či současné keltské křesťanství je název pro hnutí, které má sice více
kořenů (k některým důrazům se odkazovala již anglikánská církev v době, kdy se
emancipovala od Říma) (Celtic Christianity, 2020), ale za otce zakladatele celého směru jsou považováni Jules Ferrete
a Richard Williams Morgan, kteří r. 1858
vytvořili Ancient British Church (a přirozeně se stali jejími biskupy). Období
romantismu se vrací ke Keltům jako k primitivním (chápáno v pozitivním smyslu
slova), poetickým, duchovně orientovaným lidem. Zdůrazňuje se, že jejich verze
křesťanství byla smetena Římem. Ideálem
byl tedy návrat před r. 597. Dvacáté století
k tomu všemu přidalo mírný protest proti
vyčpělé církevní praxi, důraz na ekologii,
meditativní orientaci, celostní formy víry
a jejího praktikování (Neo‑Celtic Christianity, 2020). Dalším dnes žádaným prvkem
je praxe duchovního doprovázení, koncept
duchovního přítele (anam cara). Podobně je v současnosti jako protiváha přílišné individualizace vyhledávána alespoň
dočasná komunitní zkušenost. Některé
historické reálie, např. poměrně razantní
způsob praxe pokání, se naopak tiše pomíjejí. Stejně tak si ne vždy lámou hlavu
s přesně definovanou ortodoxií, Pelagius
byl, konec konců, Brit. Současní religionisté se domnívají, že hnutí hovoří daleko
více o spiritualitě současnosti, než o spiritualitě původní keltské církve. Nicméně
hledání nových forem a modelů církevní
praxe může být inspirací i pro nás.
Nejde asi o to, být „in“, protože někteří mohou tyto důrazy cítit jako módní
záležitost, zvlášť na našem území, kudy
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se sice Keltové prohnali, ale jejich stopy
se nám zachovaly jen v archeologických
nálezech a některých jménech, např. řeky
by měly co vyprávět, a to zdaleka nejen
Vltava, Otava a Jizera, ale třeba i taková
Ohře či Cidlina. Možná najdeme keltské
stopy i ve svých genotypech, možná si
můžeme optimisticky říkat, že všichni
Keltové přece pod náporem Germánů neodešli, ale spíše se přizpůsobili. Pravdou
je, že památkami keltského křesťanství
neoplýváme: poslední doloženou výspou
Columbanovy misie (6.–7. stol.) je Řezno
a mezi ním a českou kotlinou se rozprostírá Gabreta (promiňte, Šumava), na Moravě
se spekuluje nad kostelem v Modré, jehož
dispozice odkazuje k irsko‑skotské misii
a jenž je datován do 1. pol. 9. stol.
Daleko více jde asi o to hledat autentické vyjádření vlastní spirituality v prostoru
západní církve, která je nám i přes všemožné pokusy k přiblížení se k pravoslaví,
bližší. Při tomto hledání mohou být keltské
důrazy inspirativní.
Mnoho ze soudobých center a komunit na britských ostrovech, ale i v dalších
(dnes už nejen) anglicky mluvících zemích, má vazbu na hnutí nového mnišství
(o tom někdy příště). Jejich ortopraxe se
projevuje mimo různé akce a workshopy,
které jsou pro nás nedostupné, také ve formulování nových vlastních modlitebních
a bohoslužebných tradic.
V současnosti jsou nejznámějšími centry, která jsou spojena s keltským křesťanstvím, komunity na ostrově Iona (Iona
Community, nedatováno), komunita Aidana a Hildy (The Community of Aidan and
Hilda, nedatováno), spojená s ostrovem

Daleko více jde asi
o to hledat autentické
vyjádření vlastní
spirituality v prostoru
západní církve, která je
nám i přes všemožné pokusy
k přiblížení se k pravoslaví,
bližší.

Při tomto hledání

mohou být keltské důrazy
inspirativní.

Lindisfarne, a Northumbria Community
ve Feltonu v Nortumbrii (Northumbria
Community, nedatováno). Všechny tyto
komunity jsou ekumenicky orientovány,
mají svá pravidla života (nebo chcete‑li,
řeholi) a poslední dvě jmenované sestavily
i vlastní strukturu Denní modlitby (s ohledem na zaměstnané lidi 21. století). O komunitě Aidana a Hildy lze říci, že možná
více experimentuje a k experimentování
povzbuzuje i své příznivce. Komunita
Northumbria vytvořila liturgicky vyváženější a do jisté míry tradičnější verzi, která
je však velmi žádána, jak je možné soudit
z návštěvnosti stránek, z četnosti přebírání jednotlivých částí modliteb jinými
společenstvími. Denní modlitba se spolu
s biblickými texty a texty meditací dočkala i knižního vydání (v současnosti jsou
v knižní podobě k dispozici dva svazky).
Na stránkách jednoho z členů komunity Aidana a Hildy jsem nalezla mimo
jiné materiál, který by měl být pomůckou
při tom, jak sestavit vlastní modlitbu kel-

tského střihu. V angličtině by se dalo říci,
že si budeme pamatovat třináct P, český
překlad tuto mnemotechnickou pomůcku,
žel, nabourá. Při sestavení vlastní modlitby
(nejen keltské) je možno ony body využít,
i když asi vždy nikoli všechny. Zkusme
se na ony body blíže podívat a trochu je
komentovat (Kennedy):
1. Zaměření – modlitba by měla vyjadřovat jednu myšlenku, mít jeden důraz
2. Soustředění na Boží přítomnost – je‑li
možné, vědomí této přítomnosti vyjádřit
3. Chvála – orientovat modlitbu na chválu Boha a na dík za dobré věci, které
nám dává
4. Emoce – nebát se vyjádřit ani emoce
typu smutek, nářek. Pravda, žalmistům se často dařilo skloubit vyjádření
smutku s chválou Boha, nám se to vždy
podařit nemusí
5. Pozitivní – modlitba by měla vyznít
pozitivně. Tady je asi dost důležité, zda
se autor modlí „pro sebe“ a je právě
uprostřed nějakého zápasu víry, či zda
sestavuje modlitbu, kterou přednese
např. jako kolektu v rámci společné
bohoslužby. Tam by pozitivní vyznění
(či aspoň zakončení) bylo víc, než na
místě
6. Pokoj – pro mnohé z keltských modliteb je důraz na pokoj klíčový, vyjadřují
spočinutí v Boží náruči či prosbu o pokoj nejen pro modlícího se, ale i pro ty,
kdo jsou v modlitbě zmíněni
7. Ochrana – prosby o ochranu jsou keltským specifikem, viz typ modliteb
caim a lorica (Bártová, Caim – keltská
modlitba o ochranu, 2020)
8. Putování – keltští křesťané byli ze své
podstaty poutníky, proto je možné vnímat svůj život i modlitbu jako cestu
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9. Praktičnost – pro Kelty byla modlitba neoddělitelnou částí života. Proto
např. najdeme i prosby, aby krávy
dobře dojily. Všední život má být do
modlitby vtažen. To není pouze keltský vynález, podobné důrazy najdeme i u tak vážných svatých, jako byla
např. Terezie z Avily (Kohut, 2018)
10. Panteismus – název onoho bodu je trochu problematický, jako by si novo
‑keltští křesťané opravdu nelámali
hlavu s tím, zda již náhodou nepřekračují onu pomyslnou hranici, kde končí
veškerá legrace. Autorka oněch bodů
se však chtěla vejít do oněch „13x P“
a tak si nelámala příliš hlavu, jak to
vyzní. V podstatě jde však o to, že by
modlitba měla zahrnovat všechno stvoření a péči o ně (být ekologicky angažovaná), případně se nebát používat
pro vyjádření Božích atributů metafory
z přírody (Slunce spravedlnosti)
11. Poetičnost – bod se týká způsobu vyjádření: mělo by být slovně bohaté,
nemělo by se bát užívat slovní obrazy,
metafory, další básnické prvky, je‑li
toho autor schopen, lze se vyjádřit ve
verších. Na druhé straně, pokud modlitebník tyto kvality nemá, není na místě
se do formy násilím nutit, hloupými
veršovanými modlitbičkami je křesťanský prostor přesycen
12. Prorocká – i s pomocí Ducha svatého
se prorocká funkce modlitby buď stane, nebo nikoli. Plánovat tento bod je
poněkud problematické
13. Mocná – ve smyslu dovolávání se
Boží moci, často deklarativní formou
(např. Bože, jsi můj štít). Typickou formou takové modlitby jsou loricy.
Důrazy, které v oněch třinácti bodech zahrnuty nejsou a jsou přitom pro keltské
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modlitby typické, je například důraz na
Trojici. Je‑li možné, oslovují staré keltské křesťanské modlitby jednotlivé osoby
Boží Trojice i Trojici jako celek.
Dalším typickým prvkem je opakování
důležité myšlenky, které je někdy řazeno
přímo za sebou, jindy se modlitbou prolíná jako refrén. Někdy je při opakování
myšlenka dále rozvíjena. Jako příklad je
možné uvést modlitbu Brendana Mořeplavce (Bártová D., 2020):
Bůh žehnej cestě, po níž kráčíš,
Bůh žehnej zemi pod tvýma nohama,
Požehnej ti Bůh a dej ti svoji lásku.
Bůh nad všechny bohy požehnej tvůj
spánek a odpočinek.
Požehnej ti Bůh a dej ti svoji lásku.
Bůh nad všechny bohy, požehnej tvůj
spánek a odpočinek.
Poměrně četná je také modlitba inspirovaná
biblickým textem, který je rozvinut nebo
použit právě jako opakovací refrén, který odděluje jednotlivé části modlitby (lze
předpokládat, že modlitba mohla být praktikována ve formě responsoriálního zpěvu).
Neposledním prvkem je záliba keltských křesťanů ve výčtech a seznamech.
V modlitbě za ochranu považují např. za
důležité vypočítat např. všechny části těla,
na něž se má ochrana vztahovat.
Velmi staré modlitby často kombinují
latinu a gaelštinu. Tento prvek známe však
i z našeho prostoru, např. v latinsko‑české
žebravé koledě Přišli jsme na čest zpívajíc
(Martínek, 2018).
S konkrétní soudobou tvorbou jednotlivých komunit se seznámíme příště.



Darina Bártová
Foto: Wikimedia Commons
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Legenda o založení petřínského kostela

Náš katedrální chrám je velmi starobylý

Kostel svatého Vavřince na Petříně nám slouží jako katedrální chrám už od 90. let
20. století. Je to jeden z nejstarších kostelů v Praze, i když v době svého zbudování
stál daleko za Prahou. Legendu o jeho vzniku podává známý pohádkář českého
dějepisectví Václav Hájek z Libočan. Podle něj tedy vyprávíme legendu o založení,
kterou naleznete vymalovanou i na stropě sakristie.
Léta Páně devítistého devadesátého prvního bylo v ještě mladém městě pražském
slyšet shon a ruch, rány seker a zvonění
kladiv. Křesťané i ti, kdo se stále drželi starobylých pohanských obyčejů, jeden vedle
druhého snažně stavěli dům za domem,
protože měli velmi dobře na mysli, že kníže Boleslav, druhý toho jména a řečený
Pobožný, stavbě města přeje. Vždyť i on
sám se zabýval horlivou stavební činností
a zvláště vztyčování domů Božích velmi
podporoval a nacházel v ní zvláštní potě-
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šení – a samozřejmě ty, kteří se takových
staveb účastnili, notně odměňoval.
Petřínský oheň
Toho času na hoře za městem, která se
nazývala Petřín, pracovali mnozí kameníci.
Lámali skálu, která jazykem latinským se
řekne petra a která tak dala celému kopci
jméno, a dodávali kamení dolů do města,
aby měli stavitelé dostatek materiálu k budování domů. Protože práce bylo mnoho

a jejich rodiny vzdálené, ani už Petřín neopouštěli, jen si u jednoho velikého a košatého dubu zbudovali přístřešek, který jim
sloužil jako dočasný domov. Když uhodila
zima, scházeli se v tomto přístřešku, který
je chránil před sněhem a větrem, a zapalovali zde oheň, aby se ohřáli. A tu co se
stalo! V ohni se najednou začaly zjevovat
jakoby lidské tváře. Kameníci z toho velice užasli. Ti z nich, kteří byli ještě náchylní
k pohanství, se tomu ohni začali klanět
a vzdávat mu úctu. Dokonce i někteří křesťané se k nim z pověrčivosti připojili.

i celého okolí za nocí tajně vystupovali
na Petřín, přinášeli s sebou dříví na oheň,
přikládali a hleděli do plamenů. A hle, opět
se jim zjevovaly tváře, které mnohému
z nich přišly známé. Tak se začalo říkat,
že v tomto ohni se ukazují duše předků
a dávných otců, kteří se v plamenech ze
svých hříchů, chyb a přestoupení očišťují.
Mnozí příchozí začali ohni přinášet obětní
daty, aby tak své předky uctili, někteří do
něj vhazovali chleby a jiní zase peníze.

Pohanské zástupy

Když o tom uslyšel kníže Boleslav, byl
pramálo potěšen. Poradil se se svými duchovními, na prvním místě s biskupem
Vojtěchem, který mu vyložil, že se na
Petříně v ohni dozajista zjevují ďáblové
a nečisté síly. Boleslav tedy vyslal družinu svých služebníků, kteří uctívaný oheň
uhasili a pro jistotu porazili i rozložitý dub,
u kterého hořel. Zvláště pohané v širém
okolí to těžce nesli a proti knížeti reptali.

Kdyby se tak stalo jen jednou, asi by to
brzy upadlo v zapomnění, ale tatáž zjevení se v petřínském ohni začala objevovat pravidelně, jako by to místo mělo
nějakou čarovnou moc. Kameníci o tom
řekli stavitelům dole ve městě a ti předali
slovo dál, takže se tato novina brzy velice
rozhlásila. A pohané i křesťané z Prahy

Rozzlobený kníže

Kníže Boleslav II. a svatý Vojtěch – legendární zakladatelé kostela
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Freska na stropě sakristie s vyobrazením pohanského ohně

Po nocích se tajně na Petřín vraceli a oheň
na jeho původním místě znovu zapalovali.
Když přešla zima, na jaře léta devítistého devadesátého druhého, opět se stalo,
že někdo tajně na Petříně oheň obnovil
a lid pohanský ze široka a zdaleka se tam
sbíhal. Rozzlobení pohané chtěli svou
mocí a svým počtem zabránit tomu, aby
knížecí služebníci oheň opět udusili. Opět
se v plamenech začaly zjevovat tajuplné
tváře a jedni druhým pravili, že jsou ještě
mnohem krásnější, než předchozího roku.
Kostel proti pohanům
Kníže Boleslav, jsa dobrý křesťanský pán
a vládce, ale nemohl celou věc nechat jen
tak. Opětovně se poradil se svým biskupem Vojtěchem a ten mu důrazně nakázal,
že musí pohanským rejdům na Petříně učinit přítrž. Boleslav tedy vyslal opět družinu svých služebníků, tentokrát mnohem
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větší a ozbrojenou meči a holemi. Ti pak
shromážděné pohany a pověrčivé zástupy
na Petříně silou rozehnali, oheň uhasili
a jámu, ve které hořel, pro jistotu ještě
zasypali. To však nestačilo. Aby se pohané
na místo nemohli vracet, poradil svatý Vojtěch knížeti, aby na místě tajuplného ohně
vybudoval kostel. S tím kníže Boleslav
radostně souhlasil a vydal příkaz, že se má
stavba kostela bez meškání zahájit. Zasvěcení dostal po svatém Vavřinci, římském
světci, který byl umučen na pohanském
ohni. Jestliže se totiž na hoře Petříně čeští
pohané – tak jako kdysi dávno Chaldejci –
klaněli ohni, je jenom správné a důstojné,
aby se zde křesťané klaněli Bohu, který si
i skrze oheň k sobě povolal svědky a mučedníky, jako byl právě svatý Vavřinec.


Petr Jan Vinš
Foto: archiv autora

Královna mezi kalichem a křížem
První životopisná monografie o Žofii Bavorské
Královna Žofie, druhá manželka Václava IV. Lucemburského, sice patří mezi významné osobnosti českých dějin na přelomu 14. a 15. století, spjaté navíc s Mistrem
Janem Husem a jeho reformačním hnutím, ovšem až donedávna jí nebyla věnována příliš velká pozornost. Významným obohacením k tomuto tématu je proto 26.
svazek ediční řady Velké postavy českých dějin, protože biografie královny Žofie
od Boženy Kopičkové je první takto zaměřenou odbornou monografií.
V úvodu autorka nejprve shrnuje dosavadní odbornou literaturu, která není příliš
početná a jejíž většina vznikla v českém
prostředí. Nápadná je absence tohoto tématu v německé historiografii, ačkoliv Žofie
pocházela z bavorského vládnoucího rodu
Wittelsbachů. Navzdory urozenému původu a vysokému společenskému postavení o ní chybí zmínky již ve středověkých
pramenech. Možné důvody Kopičková
předkládá při pohledu na rodové vazby
a dynastické politické zájmy. Prvním je
změna politické orientace po sesazení Václava IV. z římského trůnu a volbě
Wittelsbacha Ruprechta Falckého, kdy
mohl být Žofiin sňatek vnímán jako nežádoucí. Druhým faktorem mohlo být nezakročení proti reformačnímu hnutí kolem
Jana Husa, jež královna podporovala, zatímco okolní země v něm spatřovaly hrozbu.
Výklad je uspořádán v zásadě chronologicky s tím, že v hlavním období Žofiina života na českém královském dvoře je
rozčleněn do několika tematických celků.
Autorka zde sleduje jak vývoj osobního
vztahu královských manželů, který byl velice blízký, tak i zřejmý či předpokládaný
vliv Žofie na události u dvora a v domácí
politice. Problematizuje rovněž ustálený
pohled na Václava IV. jako nepříčetného
a líného panovníka. Při popisu dvora, který

byl velmi kultivovaným místem s vysokou úrovní vzdělanosti, totiž připomíná, že
i po neúspěšném pokusu o otravu dokázal
Václav IV. jednat s diplomaty nezřídka na
velmi vysoké úrovni, hodné důstojnosti
českého a římského krále. Odmítá také
názor, že osobní nezasáhnutí do vyhrocených událostí v Českých zemích i v Říši
bylo projevem obvyklé apatie,1 protože
od konce roku 1398 Václav velmi těžce
onemocněl a podle dobových zpráv se sám
nemohl ani pohybovat (s. 37–41).
Velmi cenné informace obsahují oddíly, v nichž se autorka s pomocí dobových
dokumentů snaží představit společenské
vazby královny, alespoň nakolik to dovolují dochované prameny. Čtenáři se zde
tedy postupně otevírá síť kontaktů, mezi
nimiž se královna pohybovala, nebo je to
s ohledem na události alespoň velmi pravděpodobné. To se týká zejména její přízně
k Janu Husovi, s nímž se seznámila patrně
přes společenstvo bekyň, jehož některé
členky měly velmi blízko ke královskému dvoru. Žofiině podpoře Husova učení, které se stalo také důvodem postupné
změny jejího postoje k některým církevním autoritám, je zde pochopitelně také
věnován významný prostor, a to včetně
1 Jiří Spěváček. Václav IV. 1361–1419. Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, s. 295
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otázky obsazování církevních beneficií na
královniných věnných statcích reformně
orientovanými duchovními.
Neméně zajímavé jsou však informace
týkající se přímo královnina dvora. U něj
se vyskytovali v podstatě jen nižší šlechtici, kteří často také náleželi k reformně
orientovanému okruhu a někteří z nich byli
členy Bratrstva obruče a kladiva. V případě královnina hofmistra Jíry z Roztok pak
autorka předkládá značně odlišný pohled
na tuto osobnost. Odmítá dosud přijímaný
názor, že si královu přízeň získal díky bujaré povaze2 a po zhodnocení dostupných
informací vyslovuje názor, že musel být
Jíra z Roztok ve spojení s pražským dvorem ještě před Václavovým nástupem na
trůn a jeho rychlý vzestup od počátku 80.
let 14. století tak byl výsledkem jeho předchozí služby dvoru (s. 107–110). Uvádí
též hypotézu, že zdrojem Jírova majetku
mohlo být stavební podnikání, čemuž by
mohlo nasvědčovat pověření odborným
a administrativním dohledem na stavbou
říčního hradu ve slezské Vratislavi ze strany krále v roce 1382, ale též velmi rychlé
zahájení stavby hradu Krakovce. Cenné
jsou též konkrétní zprávy k fungování
manské soustavy na královniných věnných statcích, do jejíž správy Žofie sama
aktivně vstupovala.
Větší prostor je v knize věnován širšímu výkladu sporů o Husovo učení, na
jehož základě Kopičková ilustruje roli královny Žofie i postupnou proměnu jejích
postojů, k níž nakonec došlo pod tlakem
bouřlivě se vyvíjejících událostí. Stejně
pozorně se zaměřuje i na exilový pobyt,
kdy Žofie nejprve cestovala s dvorem
Zikmunda Lucemburského a později se
2

Ibidem, s. 167

usadila v Bratislavě. V posledním období
královnina života je zřejmá izolace, do
níž se postupně dostala, a vleklé finanční
problémy. Z nich pochopitelně vinila Zikmunda, který byl povinen jí jako český král
zajistit náhradu za ztracené věnné statky
a zároveň její přítomnosti v Uhrách využíval jako jeden ze symbolů legitimity svého
postavení jakožto českého krále.
Kniha je připravena velmi pečlivě
a obsahuje též řadu doprovodných ilustrací. Jisté výhrady lze mít např. k občasným
emočně zabarveným frázím, jako třeba, že
Václav IV. „věděl, že by se musel zalknout
ve společnosti českých pánů“ (s. 42). Nepřesná je pak obecně uváděná informace
o králově sídelním místě v pražském Králově dvoře od roku 1383, což nedávno zpochybnil František Záruba, když zjistil, že
držení tohoto dvora bylo ještě v roce 1386
potvrzeno Těmovi ml. z Koldic.3 Jedná
se však o marginálie, které nijak nesnižují přínos této publikace, která je cenným přírůstkem k českým dějinám doby
lucemburské.
Božena Kopičková: Česká královna Žofie. Ve
znamení kalicha a kříže. Vyšehrad, Praha 2018.
ISBN 978-80-7429-974-2. 312 s.

Lukáš M. Vytlačil

3 Tuto informaci František Záruba prezentoval
na workshopu Král se špatnou pověstí. Utváření
obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV., který se uskutečnil 17. září 2019 v Praze
(konferenční zpráva viz Česká literatura 67 (2019),
č. 5, s. 765–766).
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Osmisměrka
Světec, jehož jméno naleznete v tajence, je
jedním z nejdůležitějších anglických světců. Narodil se asi roku 634 v Northumbrii.
Když zemřel zakladatel benediktinského
kláštera na ostrově Lindisfarne Aidan,
měl vidění, jak andělé nesou jeho duši
do nebe. To změnilo jeho život, stal se
mnichem a později představeným opatství
Lindisfarne. Byl vyhledávaným duchovním učitelem, misionářem, poustevníkem
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a nakonec i biskupem. Je o něm známo, že
když recitoval žalmy po pás v moři (Keltové byli tvrdí chlapi), přicházely dvě vydry,
aby mu svými kožíšky zahřívaly zkřehlé
nohy. Zemřel r. 687 a jeho tělo putovalo
i po smrti. Dnes je pohřben v katedrále
v Durhamu.
Připravil Kamil Kozelský,
úvod Darina Bártová

Křtiny u bratislavských starokatolíků

V neděli 2. srpna 2020 bratislavská kaple sv. Ladislava ožila křtem, kterým se rozrostla zdejší starokatolická obec. Foto: Starokatolíci v Bratislave
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Svatovavřinecká pouť 2020
U příležitosti svátku patrona našeho katedrálního chrámu sv. Vavřince se v sobotu
8. srpna 2020 uskutečnila tradiční poutní slavnost. Ta patří mezi události, které přesahují
rámec jedné farnosti a setkávají se na nich bratři a sestry z celé naší církve. Eucharistické slavnosti předsedal stejně jako v minulých letech biskup Pavel Benedikt Stránský,
z duchovních spolu s ním v presbytáři zasedli jablonecký farář Karel Koláček a Petr
Jan Vinš, petřínský administrátor. Po kázání, které následuje hned za tímto textem, byla
čtyřem členům naší církve udělena svátost biřmování. Kombinace léta a proměnlivé
situace kolem koronaviru měly za následek mírně nižší návštěvnost, rozhodně to však
nic neubralo na pozitivní a přátelské atmosféře, ve které jsme mohli sdílet jak radost ze
svátostí a Evangelia, tak i ze společného setkání.
Lukáš M. Vytlačil
Foto: Václav Jelínek

Kázání na poutní
slavnosti sv. Vavřince
Každý rok je hrdinou dnešního dne jáhen
Vavřinec – patron naší katedrály. A každý
rok se snažím podívat na jeho život a smrt
z jiného úhlu pohledu. Snad se mi i dnes
podaří trošku poodstoupit a vidět Vavřince
zas trochu jinak a tento nový pohled vám
představit a povzbudit vás – a snad i potěšit – když jste letos na svatovavřineckou
pouť dorazili. Povzbudit a potěšit se budu
snažit i naše kandidáty biřmování, kteří
dnes přijmou od biskupa zpečetění svého odhodlání jít dál jako dospělí křesťané
cestou víry.
Svatý Vavřinec zemřel jako mučedník,
ugrilovaný na roštu, za pronásledování
křesťanů císařem Valeriánem v roce 258,
přibližně ve svých 28 letech. Byl jáhnem,
tedy nižším duchovním, a spravoval snad
peníze. A víc toho o něm nevíme… ano,
jsou pak pozdější legendy, ale ty dnes řešit
nebudeme.
Vavřinec byl jáhen – řecky diakonos –
tedy služebník. Tímto termínem jsou od
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počátku církve nazýváni ti, kteří pomáhali
apoštolům a dnes jejich nástupcům biskupům. Jsou to ti, kteří mají stát nejblíž
biskupovi, ideálně po pravici, po ruce.
Postupem času jim byly svěřovány různé
úkoly, zejména v oblasti bohoslužby, při
charitativní práci a v církevní administrativě. Když se podíváte do Nového zákona,
nacházíme tam několik termínů, které jsou
termínu diakonos – jáhen – služebník podobné. Jedním z těch termínů je dúlos, do
češtiny často překládáno jako služebník,
ale přesnější je překlad otrok.
Když Ježíš říká apoštolům, že už je
nenazývá otroky, nazývá je přáteli, teprve
tehdy to zazní o dost razantněji, než: „Už
vás nenazývám služebníky, nazval jsem
vás přáteli.“ (Jan 15:15) – „Už vás nenazývám otroky, nazval jsem vás přáteli.“
Jenže on jim to říká v kontextu a uvozuje
to větou: „Vy jste moji přátelé, činíte‑li, co
vám přikazuji.“

Před kaplí Vzkříšení

A na tento rozměr Vavřincova života a svědectví jeho smrti chci poukázat
dnes – nota bene v momentu biřmování
se to dost hodí.
Mám takový intenzivní dojem, že jsme
zapomněli sloužit. Nemyslím teď hned
v církvi, ale snad je to i nějaké národní
specifikum. Jakoby služba byla něco podřadného, jako bychom všichni chtěli být
hned šéfové.
Když koronavirus uzavíral hranice, děsil jsem se toho, že dovolenou budu muset
strávit v České republice. Ne že bych ji
neměl rád, všude dobře, doma nejlíp, ale
když jsem si představil ty služby, kterými mne budou chtít obdařit mnozí zdejší
„restauratéři“, „hoteliéři“ atd., jaké kyselé
obličeje potkám na pozicích servírek, jak
všechno bude problém a když budu chtít

objednat dětem hranolky bez smaženého
sýru (vím, že je to strašně nezdravé!!!), že
mi nebudou vysvětlovat, že hranolky jen
k sýru, že na to nemají kalkulaci mi je prodat zvlášť a že dětskou porci taky nemají
v kalkulaci… Líné, hloupé a neochotné
lidi člověk najde všude, průšvih je, když
se snaží předstírat práci ve službách, kde
zrovna potřebujete lidi vlídné a pracovité.
Přece v kontaktu s někým, komu dáváte
peníze, očekáváte, že udělá, co se po něm
chce. Tak říká i Ježíš: „Jste moji přátelé,
děláte‑li, co po vás chci.“ Stejně čekáte od
sestry v nemocnici, že vám udělá hygienu,
když nemůžete, a nenechá vás v tom ležet.
Vavřinec byl diakonos, nikoli dúlos –
otrok. Byl to služebník. V té službě byl
dobrovolně, nikoli z donucení. Sloužil
druhým a to může znít hrozně vznešeně
sloužit druhým… jenomže taková služba
má zádrhel v tom, že si v ní nemůžu dělat, co chci. V té službě druhým musím
dělat to, co po mně chtějí oni. Úředník
musí vyřizovat lejstra a musí skousnout,
že jeho šéf má mercedes a chodí na squash,
protože tak to je. Šéf totiž kromě mercedesu a squashe má odpovědnost. Pokud
přijímám nějakou službu, ať jsem dělník,
úředník, pohan, nevěřící, křesťan, muslim
nebo žid, mám z ní nějaké benefity – ať už
je to plat nebo že mohu patřit do nějakého exkluzivního společenství, třeba naší
církve – musím akceptovat to, co se po
mně chce. Žádný služebník si nevybírá
sám, co bude dělat. Jinak nastane anarchie,
v horším případě cochcárna, jak říkal můj
ctěný předchůdce, biskup Dušan.
A tak když vidím některé servírky
a číšníky nebo prodavačky, mám z nich
dojem, že se jich mám doprošovat, aby mi
milostivě za peníze, které jim odevzdám,
věnovali svůj čas, pozornost, třeba se
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i zamysleli. A vždycky mne naštve, když
u nich narazím na jejich lenost, blbost
a neochotu.
Nezávidím Ježíšovi, že jsem jeho služebník – také naráží na moji omezenost,
Biřmování
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ale on to dopustil, tak s tím má asi nějaký
záměr. Jsem služebník, nejsem však otrok.
Služebník má na výběr. Pracuji, ale nemusím – pak samozřejmě nedostanu mzdu,
ale pracovat nemusím.
Otrok má smůlu. Ten si moc vyskakovat nemůže a musí makat, ať se mu to
líbí nebo ne. Nejsme otroky – ani v práci, ani ve společnosti, ani v církvi – jsme
služebníky, najatí za mzdu nebo nějaký
jiný benefit, jsme tam na základě svého
rozhodnutí, tak se nechejme inspirovat
svatým Vavřincem a buďme tam k dispozici – zákazníkům, šéfům, kolegům,
manželkám a dětem. Platí to pro všechny pozice našeho života.
Co tím chci říct? Že na Vavřincovi, ačkoli o něm toho skutečně mnoho nevíme,
může být inspirativní schopnost sloužit
svému biskupovi Sixtovi II., jehož byl jáhnem, a pak těm chudým, kterým rozdal církevní poklady, místo aby je předal římské

moci, a tak si předplatil rozžhavený rošt.
Služba totiž někdy pekelně pálí a pomalu
se stává otrockou dřinou. Pak nastává okamžik, kdy je lepší z toho vystoupit, protože
dělat na sílu servírku, když mě lidi štvou,
nebo chodit do práce, kde mi šéf říká, co
mám dělat, ale mně se nechce, to je skutečně otroctví a peklo – pro mne, i pro ty
druhé. Je to jak z Cimrmanovy Hospody
na mýtince, kde dědic hospody uprostřed
lesa zjišťuje, jaký blbec byl jeho dědeček, který ji tam provozoval: „Dědeček
byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal
a nikoho kolem sebe nesnesl. Ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si
otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale
chodili mu tam lidi. Pak si najal hostinec
na náměstí v Opočně, zas mu tam chodili.“
Na rozdíl od otroctví mne však nikdo
nenutí, abych byl servírkou, sekretářkou,
dělníkem, farářem, učitelem. Stejně tak
Skrze něho a s ním a v něm…

nikdo nenutí dnešní biřmovance, aby potvrdili svoje křestní rozhodnutí a jako zralí
a dospělí lidé se k němu přihlásili a aby je
jejich biskup a faráři mohli zatížit nějakým
penzem služby. Nikoli jako otroci, ale jako
služebníci, rádi a dobrovolně.
Tak vám, milí biřmovanci, a konečně
i nám všem, přeji, abychom na přímluvu svatého Vavřince sloužili všude tam,
kde jsme posláni – v práci, doma, v církvi. Abychom poslouchali své šéfy, jako
Vavřinec biskupa Sixta. Kdo nemáte šéfa
v práci nebo nemáte biskupa, tak máte
určitě manželku, takže dá se to nahradit
i takto. No a abychom se kysele nešklebili,
když se po nás něco chce, jako někteří rádoby pracovníci ve službách, ale abychom
se naučili sloužit – dělat, co máme dělat.


Pavel Benedikt Stránský
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