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Ó hlavo plná trýzně 
 
běd ran i  soužení, ty zřídlo věčné přízně, z níž spása pramení… Kdo by 

neznal tak slavnou pašijní píseň! Je známá po celém světě. Není českého 

původu. Složil ji Hans Leo Hassler (1564-1612), varhaník na 

šlechtických dvorech a autor mnoha církevních i světských skladeb. Je 

zajímavé, že píseň složil jako světskou, milostnou, zbožným textem ji 

opatřil jiný varhaník a skladatel Paul Gerhardt (1607-1676). Odtud se 

pak dostala do zpěvníků protestantských i katolických. Světové 

proslulosti se jí však dostalo tím, že ji do svých slavných Matoušových 

pašijí zařadil Johann S. Bach (1685-1750).  

Velebně a jímavě zní tóny písně. O čem píseň zpívá? P. Gerhardt 

použil latinsky psané dílo opata cisterciáckého kláštera Arnulfa 

z Lovaně (1200-1250). Tento mnich a básník napsal pašijní cyklus 

sedmi básní, jakoby meditací při pohledu na krucifix. Básně se týkají 

nohou, kolen, boku, prsou, rukou, srdce a nakonec tváře Ježíšovy. 

Gerhardt vzal za základ až sedmou báseň, týkající se Ježíšovy hlavy: 

Salve, caput cruentatum, totum spinis coronatum / Sláva ti, hlavo 

zkrvavená, celá trny ověnčená/. To přebásnil: Ó, Haupt voll Blut und 

Wunden, voll Schmerz und voller Hohn / Ó hlavo plná krve a ran, plná 

bolesti a posmívání. Odtud se pak všechny české verze řídí německým 

textem P. Gerhardta. 

 Při vší úctě k německému a českému textu, Arnulfovy básně 

vyznívají úplně jinak. Ne že by v nich chyběla žhavá láska k Ježíšovi - 

to k mnichu a básníku patří - ale v jeho úsporném latinském veršování 

není ani trochu smutku, útrpného soucitu s nevinným Ježíšem či 

plačtivého naříkání nad ním. Většina slok začíná pozdravem „salve“,  

mnich také žádá od Ježíše sílu, prosí o pomoc, žádá odpuštění, chce mít 

horoucí, zbožnou a sebeodříkavou vůli následovat Ježíšových ctností. 

Až sedmá báseň mluví o smrti, žádá: Dum me mori est necesse, noli 

mihi tunc deesse / když mi bude zemřít nutno, tehdy nebuď mi 

nepřítomen, in tremenda mortis hora, veni, Jesu, absque mora / v hrůzné 

smrti hodině, přijď, Ježíši, bez meškání, tuere me et libera / ujmi se mě a 

vysvoboď. 

Co tím chci říci? Cisterciácký mnich v oněch básních vyjadřuje 

celý svůj životní postoj - pokorný a statečný, jak v životě, tak i v  smrti. 

Jinými slovy: vyjadřuje svou víru, neboť víra je takový životní postoj. 

To, žel, v německém i českém textu chybí. O to víc je tam citu. 

Ale jakého? Dojetí. Chvilkového dojetí. Nemohu si pomoci, ale trochu 

to připomíná nářek Romea nad smrtí Julie (a Julie nad smrtí Romea -jak 

známo). Pak přijde ještě několik vznešených veršů o věčné lásce, opona 

padá a jde se domů - do reálu. 

Nic naplat, chceme-li být aspoň trochu rezistentní vůči tomuto 

světu chvilkových zážitků a krátkých prožitků, nemůžeme mu 

konkurovat zážitky a prožitky vysoce duchovními (nad ME ve fotbale 

stejně nezvítězíme), nýbrž trvale jiným životním postojem. 

Jan Kozlík 
 

Opustil nás bratr Josef Měšťák 
 

    Zcela neočekávaně nás opustil bratr Josef Měšťák, dlouholetý člen  

mšenského evangelického sboru. Zemřel ve středu 22. února 2012 

v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi ve věku nedožitých 83 let. 

   Bratr Josef Měšťák se narodil 28. května 1928 ve Mšeně Aloisii a 

Josefu Měšťákovým.  Spolu s ním vyrůstal bratr Zdeněk. Rodina žila 

v domě, kde byla Měšťákova cukrárna v dnešní Masarykově ulici. 

Základní školu vychodil ve Mšeně. U svého otce se v letech 1945 -48 

vyučil cukrářem.  Praxi získal v cukrárnách v  Praze  a na Mělníku. 

V letech 1945 – 48 absolvoval Obchodní akademii na Mělníku. 



                               

    V letech 2. světové války rodina Měšťákových - a nejen ona - 

prožívala krušné chvíle. Rok 1941 - rozpuštění Sokola německými 

okupanty a zatýkání členů výboru. Dvouměsíční věznění F.Kabrny st., 

R.Kettnera st. a Josefa Měšťáka , starosty jednoty,  na Gestapu . 

Zapojení mnoha sokolů do odbojové činnosti. V koncentračním táboře 

v Osvětimi zahynuli František  Procházka a Vladimír  Regner. 

   Období po únoru 1948 soukromým podnikatelům a živnostníkům 

nepřálo. Josef Měšťák pracuje jako jeřábník na stavbě mělnické 

elektrárny v Horních Počáplech. Své řemeslo však nezapomněl. Pro 

známé i pro svoji rodinu dělal cukrářské kousky po celý život 

   Ze stavby elektrárny se vrátil pracovně do Mšena. Zde pracoval 

v podniku Liberta, později Oliba, jako expedient hotových výrobků – 

kočárky a kola. 

   V roce 1954 se oženil s Jaroslavou  Hrabětovou z Kaniny. Mají spolu 

dceru Janu  a syna Petra. Rok 1983 byl pro Josefa Měšťáka i celou jeho 

rodinu tragický. V dubnu při dopravní nehodě na Mělníku zahynula 

manželka Jaroslava. V průběhu roku zemřely obě babičky a strýc. 

   Josef Měšťák byl velmi činný a aktivní člověk. Dlouhá léta působil ve 

mšenském Sokole – zde se zasadil o zhotovení pamětní desky Františku 

Procházkovi a Vladimíru Regnerovi. Byl činný v obci Baráčníků a ve 

spolku zahrádkářů. 

   Bratr Josef Měšťák byl v neposlední řadě také věřícím člověkem. Byl 

členem sboru Českobratrské církve evangelické ve Mšeně. Zde dlouhá 

léta působil jako člen staršovstva, navštěvoval biblické hodiny. Jeho 

osobnost v  sobě spojovala víru, pracovitostí, solidností a  ideály 

Masarykovské demokracie.  

Michal Šimek 

  

„Člověk je smrtelný. To je zákon všeho živého, že spěje ke smrti. Proto 

je tak důležité, jaký vzkaz nechává odcházející živým – a také, aby se 

ten vzkaz k živým dostal. Myslím, že bratru Měšťákovi se to podařilo. 

Co lidí je svým okolím zapomenuto mnohem dřív, než skutečně fyzicky 

zemřou! On byl s námi každou neděli.  

V poslední době už br. Měšťák mnoho nemluvil, do rozhovorů 

příliš nevstupoval. O to víc se však snažil, aby se s každým pozdravil a – 

pokud mu spěchající neutekli – podal ruku na rozloučenou.   

Tak i v neděli 19. února. Podal nám všem ruku, pomalu sešel se 

schodů a pár metrů od kostela se zhroutil. Když jsem to v neděli 

vyprávěl sestře farářové Kejřové, řekla: Jé, to je hezké. 

 Ano, je. A ne každému se to podaří. 

 Proto myslím, že mohu říci, že dnes – naposledy – br. Měšťák 

nás všechny přítomné pozdravuje. Děkujeme.“ 
 

Jan Kozlík na pohřbu bratra Josefa Měšťáka v evangelickém kostele ve 

Mšeně – 28.2. 2012 

 

Co mi přináší moje práce ošetřovatelky ve Chvalech? 
 

Práce s lidmi mě naplňuje. 

Mám ráda lidi a myslím si, že když tu práci miluješ, tak odměnou je, že i těžce 

nemocný se na Tebe dokáže usmát a třeba říct: "Jsem rád, že Vás vidím.." 

Mám možnost pečovat o pacienty třeba i po psychické stránce, kdy s nimi 

mohu hovořit o jejich problémech nebo si jen tak povídat o všedních věcech 

života. 

Také poznání nových lidí a různých osudů, úsměv lidí, kteří k nám přišli ve 

špatném stavu a zlepšili se. 

Někdy je to těžké, ale i malé momenty stačí k tomu, že ta práce dává smysl. 

Když se za Vámi přijde podívat pacient, o kterého jste pečovala, když Vám 

někdo opravdu upřímně poděkuje nebo pošle pohlednici k Vánocům. 

Jednou jsem dostala dopis od pacientky, která mi napsala tato slova."Vážím si 

toho, že Vám pacienti nezevšední, a když se opakovaně objeví zde, jednáte s 

nimi stejně mile jako na počátku.." 

Moc si těchto slov vážím.Tak by to mělo být vždy a všude! 

A co mi dále přináší moje práce? 

Bolavá záda, oteklé nohy, občas také nějakou nadávku, ale hlavně úsměv v 

očích pacienta a poděkování. 

Chvaly se staly mým druhým domovem a jsem moc ráda, že jsem se snad i já 

stala jejich malou součástí. Do práce se těším i na skvělé kolegyně a děkuji, že 

v tak milém prostředí, jaké jsou Chvaly, mohu být. 

 

Jana Brandtlová-Pavelková 

 
Autorka pracuje v Léčebném a rehabilitačním středisku provozovaném Církví 

bratrskou v Praze 9 – Horních Počernicích  

 



                               

Pohled na Velikonoce dneška    

    
     Koloběh života, koloběh ročních období, to je to , co člověk 

v průběhu zejména běžného roku vnímá nejvíce. Blížící se Velikonoce  

nesou s sebou pro někoho symboliku jara, pro dalšího symboliku 

vzkříšení, symboliku nového života. V nekřesťanských komunitách se 

jedná zejména o to nadcházející jaro. Pro nás křesťany  je to symbol 

nového života a vítězství nad smrtí. 

     Již dlouho před velikonočními svátky  jsou tyto symboliky využívány 

jako komerční záležitosti. Kam se člověk  podíval  již minimálně před 

dvěma měsíci, ať v televizi,  v tiskovinách, nebo přímo v různých 

supermarketech, tam byla reklama na nákup čehokoliv, co souvisí 

s Velikonocemi. Velikonoční svátky jsou v současné době využívány  

těmito institucemi pro zvýšení obratu v nákupu zboží, a dokonce i 

v nákupu služeb. V těchto případech se ztrácí i  to , co provázelo 

Velikonoce odnepaměti, radostné prožívání těchto svátků. To už nejsou 

pouze lidové zvyky, jako koleda, pomlázka a další, které přetrvaly 

zejména na venkově až do  dnešní doby.  Trochu  se bojím, aby se pěkné  

zvyky, které se vážou k období Velikonoc, pro příští generace neztratily 

a nezůstalo jen u komerce. Tato představa mě přímo děsí. 

     Asi jsem v tomto směru pesimista, když  takhle uvažuji. Ale to, co 

jsem uvedl  v několika předešlých řádcích, bude většina  čtenářů z 

našeho sboru pravděpodobně  vnímat podobným způsobem. Nechci 

v letošních Velikonočních sborových listech vzpomínat na své  dětství a 

na to, jak jsem v tomto věku viděl období Velikonoc jako věřící dítě, ale 

spíše uvažovat i o tom, jak se vytrácí  to, co bylo považováno za určitý 

životní styl v našich zeměpisných šířkách. Velikonoce  mají  dnes již 

většinou pouze na venkově svoji poezii, a to nejen pro nás věřící, ale i 

pro lidi, kteří se jako věřící neidentifikují. Domnívám se, že  pro 

kulturního člověka  to znamená  zastavit se na chvíli, vnímat a pozorovat 

kolem sebe to,  co tady za staletí vzniklo, a snažit se to pěkné tady 

udržovat a podporovat, aby i příští generace  neviděly před sebou jen 

komerci, zisk, ale i trochu radosti z toho, co tady máme i v případě 

takového svátku, jako jsou Velikonoce. 

Josef Maincl 
                              

Krátce 
 

Činnost Klubu seniorů ve Mšeně pokračuje i v letošním roce. Prozatím se 

uskutečnilo 8 setkání na evangelické faře a v městské knihovně. K velmi 

zajímavým setkáním patřila vedle jiných beseda se sochařem a výtvarníkem 

Petrem Císařovským, který vyprávěl o činnosti Okrašlovacího spolku Pšovka. 

Jeho členové se věnují obnově drobných památek a studánek na území CHKO 

Kokořínsko. 

xxx 

Páteční setkání na evangelické faře se od začátku roku konala třikrát. V lednu 

manželé Libuše a Zbyněk Čeřovští vyprávěli o svém putování po Izraeli a 

Jordánsku. V únoru  Jan Kozlík přednášel o Duchu kapita- lismu a 

protestantské etice (text přednášky přinášíme na jiném místě tohoto vydání). 

V březnu výtvarník a ředitel ZUŠ ve Mšeně vyprávěl o místě a významu 

Muchovy Slovanské epopeje v české kultuře.   

xxx 

Vybudování kuchyňky na faře prozatím nezačalo.  Instalatéra, který měl práce 

provést, postihla mozková mrtvice a již nebude moci naplánované dílo 

vykonat. Staršovstvo ještě čeká na dodání nabídek od dalších instalatérů.  Práce 

budou zcela určitě na jaře zahájeny. 

xxx 

Výběrová komise Místní akční skupiny Vyhlídky rozhodla o tom, že 

evangelický sbor ve Mšeně obdrží dotaci ve výši kolem 250 000 Kč na 

rekonstrukci elektrické instalace v kostele a  přízemí fary.  Lze se domnívat, že 

ke kladnému rozhodnutí komise přispělo uzavření partnerské smlouvy o 

spolupráci mezi  Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí a evangelickým 

sborem, které zvýšilo bodové ohodnocení žádosti. 

xxx 

V lednu byla podána farářem Michalem Šimkem a kurátorem Janem Kozlíkem 

na Středočeském krajském úřadu žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi 

bývalého evangelického hřbitova v Nebuželích, který patří k významným 

kulturním památkám v regionu. O rozhodnutí středočeského krajského 

zastupitelstva ohledně přidělení dotace vás budeme informovat. 

xxx 

Mšenský evangelický sbor se i letos připojí k celostátní akci Noc kostelů. 

V našem regionu organizaci v jednotlivých sborech a farnostech koordinuje 

litoměřické biskupství. Program pro  evangelický  kostel ve Mšeně připraví 

členové evangelického sboru  ve spolupráci s dalšími občany i institucemi ve 

Mšeně.  Letos se tato akce uskuteční na Den dětí – v pátek 1. června. 

Michal Šimek 



                               

Tipy na četbu 
 

Bill Bryson: Hlavou dolů 

Vydal Columbus, Praha 2003 
 

„Jak se vlastně jmenuje současný australský ministerský předseda vlády?“, 

klade si autor knihy otázku a zároveň si odpovídá:  

„Je dozajista pravdou, že vzdáleným Australanům věnuje zbytek světa 

ostudně malou pozornost“. A také to hned dokládá mizivým počtem 

novinových zpráv, které v americkém tisku každý rok o Austrálii vyjdou. 

 

Austrálie je místem největší žijící věci na zemi, Velkého bariérového útesu, 

a nejpozoruhodnějšího monolitu Ayers Rock čili Uluru. Nachází se tu víc 

živočichů, kteří vás mohou zabít, než kdekoli jinde na světě. 80 procent 

veškeré australské fauny a flóry se nikde jinde nevyskytuje. 

O osídlení kontinentu B. Bryson říká, že Austrálie byla podle všeho 

obydlena už před 45 000 – 60 000 lety, zcela jistě dřív, než se moderní 

člověk objevil v Americe nebo Evropě.  „... Austrálie byla v tichosti 

obsazena dokonale záhadnými lidmi, původními domorodci: Austrálci. Ti 

nejsou evidentně nijak rasově ani jazykově spřízněni se svými sousedy a 

jejich přítomnost lze vysvětlit pouze na základě předpokladu, že vynalezli a 

ovládli umění mořeplavby v předstihu minimálně 30 000 let před ostatními, 

aby mohli uskutečnit hromadné přestěhování, načež zapomněli všechno, 

čemu se naučili, a volné moře je od té doby zajímalo už jen pramálo.“ 

 

Pro většinu lidí je ale počátkem dějin Austrálie rok 1770, kdy do zátoky 

Botany Bay vplula malá plachetnice Endeavour. Avšak nebyl to James 

Cook, kdo Austrálii objevil, v té době ještě nebyl ani kapitánem. To a 

daleko více se dozvíte v tomto skvostně napsaném cestopisu. Čte se 

doslova jedním dechem.  

 

Jiří Grygar: O vědě a víře 

Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2001 
 

Autorem článků je jeden z našich nejúspěšnějších popularizátorů vědy. 

Tato útlá brožurka obsahuje články a přednášky, které vycházely v časopisu 

Univerzum ještě pře revolucí 1989. Tento časopis byl připravován jako 

samizdat. Po roce 1989 začal časopis vycházet jako revue přírodovědné a 

technické sekce dnešní České a křesťanské akademie.  

Články v tomto titulu zastupují několik tematických okruhů a různé žánry. 

První tematický okruh je věnován vědě a víře. Hned v úvodu Jiří Grygar 

konstatuje, že se v širokém povědomí naší společnosti uhnízdila představa 

o nesmiřitelném rozporu vědy a křesťanské víry. A velmi poučeně rozebírá 

kořeny takovéhoto přesvědčení. Druhým tématem je gregoriánský kalendář 

a datování některých biblických událostí. Dalším tématem je velký třesk. Je 

velký třesk článkem vědy, nebo víry? – klade si autor otázku. Čtvrtý okruh 

témat je věnován katastrofám v kosmu i na Zemi a poslední okruh 

pojednává o slavných observatořích, zejména o jedné z nich, o Vatikánské 

astronomické observatoři.  

Jiří Grygar vyvrací mnoho předsudků, které přežívají do dnešních dnů, a 

uvádí je na pravou míru. Ačkoliv nezastírá ani mnohá pochybení katolické 

církve, kterých se v minulosti dopouštěla.  

 

Steven L. Mac Kenzie: Král David. Životopis 

Vydalo nakl. Volvox Globator 2004 
 

Steven McKenzie, profesor hebrejských studií na Rhodesově univerzitě 

v Tennessee, se pokusil  sestavit obraz z výsledků odborných výzkumů. 

Dlužno konstatovat, že se mu to podařilo znamenitě. Snaží se sestavit 

Davidův realistický portrét, zkoumá, jaký byl člověk Davidovy společenské 

třídy, žijící na Středním východě před třemi tisíci lety.  

První kapitola knihy pojednává o povaze nebiblických pramenů  o 

Davidově životě, tj. o nápisech a archeologických nálezech, a klade si 

otázku, zda David byl skutečná osoba. Druhá kapitola se zabývá 

historickou hodnotou různých částí Bible, které o Davidovi pojednávají. 

Třetí a devátá kapitola představují samotný životopis. Dělí Davidův 

životopis do několika období a porovnávají informace získané z Bible s 

jinými zdroji. Poslední kapitola shrnuje předešlé. 

Autor knihy doporučuje mít při čtení tohoto životopisu Bibli po ruce.  
 

Alena Maštálková 

 

 
Velikonoční sborové listy, zpravodaj FS ČCE ve Mšeně. Březen 2012. Připravili MŠ a LS. 



                               

Ohrožení dnešního člověka 
 

Dnes je mnoho nebezpečí, která člověka ohrožují a kterým se musí 

bránit. Mám na mysli lhostejnost, naprostý nezájem o druhé, 

mamonářství, honbu za penězi, závist. Je toho ještě mnoho, co by se 

dalo vypočítávat. Já se však chci pozastavit nad steskem nad naším 

životem, který lze také počítat k těm nebezpečím ohrožujícím charakter 

dnešních lidí. 

   Slýcháme to a v Písmu svatém se nezřídka ozývá stesk nad životem a 

jeho starostmi. Bibličtí lidé nikdy neviděli v životě jen idylickou 

procházku kvetoucími lučinami a zelenými háji, nýbrž nebezpečnou 

cestu, na které člověk neví, co počít, neboť je proti nenadálým 

překážkám a zvratům bezmocný. Připomeňme si, jak i prorok Jeremiáš 

začal zlořečit dni, ve kterém se narodil, a volal: „Proč jen jsem ze života 

vyšel, abych okoušel těžkost  zármutek a aby stráveni byli v pohanění 

dnové moji?“ 

   Bibličtí svědkové vědí, že život není jen pohoda a štěstí, ale i nesnáze 

a všelijaké trápení, a my jim musíme dát za pravdu a k takovým místům 

Písma se vracet jako k tomu nejpravdivějšímu, co kdy o lidském životě 

bylo napsáno. Jak těžko i my toužíme po tom, abychom byli zbaveni 

všeho tísnivého a smutného, co nám znesnadňuje život. Jak často si 

přejeme setřást ze sebe bolest a starost. Jak bychom si přáli mít nějaké 

místo, kam bychom se mohli kdykoliv utéci a mohli na vše, co je nám 

nepříjemné, zapomenout. Kolik lidí chce ujít životním zklamáním i 

bolestem tím způsobem, že vyhledávají samotu. Těší se, že odloučeností 

od lidí zapomenou na své hoře. Jiní se naopak domnívají, že na své 

bolesti zapomenou ve společnosti jiných lidí, a v jejich blízkosti  se 

snaží ze sebe setřást, co je tíží.  

   Někteří se domnívají, že své bolesti vyléčí hlučnými radovánkami a 

zevním veselím. Jiní hojí rány tím, že se věnují různým zálibám a 

choutkám. Nechybí ani ti, kteří nevidí jiného východiska pro své hoře a 

zklamání než ve smrti. 

   Ale je toto vše skutečným a pravým východiskem? Opravdu to 

pomůže zklamanému člověku, že začne žít v izolovanosti od lidí? Což je 

možné žít stranou lidí, bez jakéhokoliv vztahu k nim? Pomáhá vyřešit 

svízelnou situaci v radovánkách? Na chvíli snad člověk zapomene, 

dovede se rozptýlit, alkoholem dovede mysl opojit, ale po vystřízlivění 

je tíha starostí ještě těžší. Kolikrát ani mezi známými a blízkými lidmi si 

člověk může připadat jako cizí, neboť i v těch posledních otázkách 

života a smrti je člověk sám. Největší ohrožení člověka je vidět v tom, 

že vyřadil ze svého života Boží program, který Bůh s člověkem má. 

Člověk dnes nepočítá s Boží pomocí, neprosí, neděkuje, nemíní se už ani 

modlit. A v tom je vidět naše hrubá chyba a bída dnešních lidí. Vždyť 

kolik příkladů ohrožení podává čtenářům Písmo, ta kniha knih. 

   Podíváme – li se pozorně na pozemský život Pána Ježíše, tu 

nemůžeme nevidět, že nás učí překonávat naše životní těžkosti ve dvou 

věcech, která jsou vlastní i žalmistovi v žalmu 55. 

   První z nich je modlitba. Jaká zvláštní důvěra v moc modlitby, když 

žalmista praví: „Já k Bohu volati budu a Hospodin vysvobodí mne. U 

večer i ráno, též o poledni se modliti budu, až uslyší můj hlas.“ Z toho je 

patrné, že žalmista uvrhl na Hospodina své břímě, znamená nést břímě 

za pomoci modlitby a nést životní těžkosti za pomoci Božího slova. 
   A to druhé je zmínka o cestách do Domu Božího – napovídá, že žalmista 

miloval zákon Hospodinův. V něm byla jeho síla a jest v tom pro každého 

pomoc nemalá, má – li ku pomoci Slovo Hospodinovo. 

   V jiném žalmu čteme, že ten, kdo má místo štítu  pavézy Boží pravdu, 

nemusí se ničeho obávat. Tuto pomoc Boží měl žalmista a tím spíše my, kteří 

vidíme, že ani Pán Ježíš by všechny ty své strasti a těžkosti pozemské neunesl, 

kdyby nezůstal v sepjetí se svým nebeským Otcem, v poslušnosti jeho slova i 

na modlitbě. Hospodin nedopustil, aby na věky pohnut byl spravedlivý. 

   A my bychom s Boží pomocí v životních těžkostech nepočítali nebo snad 

nechtěli počítat? 

   A proto: „Všelikou péči svou uvrhněte na něho, nebo on péči má o Vás. Uval 

na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, neboť zajisté všechno spraví.“ 

Jiří Pavelka   

 
Vybráno z písemné pozůstalosti.  Úvaha byla přednesena na setkání křesťanské 

služby v evangelickém sboru ve Mšeně v roce 1968. 
 

Děkujeme panu Jiřímu Andeltovi - 

majiteli firmy Elektroslužby ze 

Mšena - za bezplatné vytištění tohoto 

čísla Velikonočních borových listů. 



                               

Kolektivizace v Mělnickém Vtelně 
 

   Obec Mělnické Vtelno se nachází na poloviční cestě mezi 

Mladou Boleslavi a Mělníkem. Toto místo i jeho okolí velmi tvrdě 

postihla začátkem 50. let  20. století násilná kolektivizace zemědělství. 

Z obce se stala rozrušená ves. Proti své vůli bylo odsud vystěhováno šest 

selských rodů – potomci tajných českobratrských evangelíků  i katolíci   

(Maškovi, dvojí Štamfestovi – Josef a Václav, Šestákovi, Červinkovi a 

Podlipští). V té době byl rovněž uvězněno několik místních zemědělců, 

obchodník Václav Spěšný a evangelický farář Karel Hájek.   

Nebyl to však první násilný zásah. Někteří sedláci z Mělnického 

Vtelna byli vystěhováni ze svých statků proti své vůli v roce 1941. Dělo 

se tak na základě přípravy nacistického vysídlovacího programu  Čechů 

z Protektorátu.  Je to zaznamenáno v televizním dokumentu  Heydrich – 

konečné řešení v 6. dílu, nazvaném Bezezbytková germanizace. Jsou zde 

natočeny rozhovory se současnými i bývalými občany Mělnického 

Vtelna Jiřím Pavlíkem, Květuší Pelantovou a Jaroslavem Veselým – 

vysíláno na programu ČT2  9.října 2011. 

   V Mělnickém Vtelně museli opustit své statky např.  evangelíci 

Čestmír Pelant nebo Josef Mašek. Na jejich místa byli dosazeni Němci 
z Besarábie. Někteří Češi byli u nich nasazeni na práci. Němečtí vojáci obsadili 

místní školy. Ve vile soudního rady J. Maška byla zřízena německá škola. 

   Mšenský evangelický farář Michal Šimek se v roce 2011 ve spolupráci 

s pracovníky oddělení dokumentace Ústavu pro studium totalitních 

režimů   Petrem Slintákem a Přemyslem Fialkou věnoval sběru 

dokumentů  ke kolektivizaci v Mělnickém Vtelně a jeho okolí. Bylo 

natočeno několik videorozhovorů a audiorozhovorů s pamětníky. 

Zlomek materiálů (fotografie a dokumenty) si může zájemce 

prohlédnout na webových stránkách Ústavu - 

http://www.ustrcr.cz/cs/kolektivizace-v-melnickem-vtelne 
Následkem násilné kolektivizace vtelenský  evangelický sbor skomíral, 

až posléze zcela zanikl – jeho trosky se staly součástí evangelického sboru 

v Mladé Boleslavi.  Kostel i fara se staly majetkem obce. Zásluhou obce byla 

zrenovována bývalá fara – v současnosti slouží jako dům s pečovatelskou 

službou. Evangelický kostel byl zachráněn před zkázou.  Po dokončení 

renovace bude sloužit jako místní multikulturní centrum. 

Michal Šimek 
 

Tajné služby sehrály rozhodující roli 

 
Doc. Phdr. František Hanzlík, CSc. (nar. 1954) – učitel na Univerzitě 

obrany v Brně, kde přednáší historii a politologii. Zabývá se 

problematikou poválečného vývoje v Československu, zvláště obdobím 

let 1945 – 50. V loňském roce vydal objevnou publikaci věnovanou 

Bedřichu Reicinovi, jedné z klíčových postav února 1948. 

Byl komunismus zlem od samého počátku své existence? 

V době, kdy marxismus vznikl, byla společnost rozdělená na úzkou 

skupinu těch, kdo měli v rukou moc, a drtivou většinu ostatních, jejichž 

životní podmínky byly na hranici zachování holé existence. Pro tuto 

skupinu nabízel marxismus „světlé zítřky“ třeba i za cenu uskutečnění 

socialistické revoluce násilnou cestou. Revoluční změny ve společnosti 

spojené s násilím nebyly tehdy nic nepředstavitelného a nepřijatelného. 

Podle mého názoru byl marxismus, později marxismus-leninismus, 

jednou z teorií, které se ukázaly v praxi nerealizovatelné.  

 

Proč už za 1. Československé republiky získali komunisté značný 

počet příznivců? 

V prvních letech své existence se republika potýkala s tragickými 

důsledky první světové války. Komunisté nabízeli radikální řešení 

cestou likvidace, podle nich vykořisťovatelského, kapitalistického 

systému, změnu postavení pracujících a zlepšení životní úrovně. Není 

jistě náhodou, že největší vliv získávali komunisté v době 

hospodářských krizí.  

 

Komunisté si stěžují, že za 1. republiky byli utiskováni.  

Komunisté měli v období předmnichovské republiky v programu 

likvidaci tehdejšího zřízení a nastolení diktatury proletariátu. Proto byli, 

pokud jejich činnost směřovala proti státu, také sledováni tehdejšími 

tajnými službami. Na rozdíl od komunistů dodržovaly tehdejší úřady 

platné zákony. Typickým příkladem je působení Bedřicha Reicina, který 

měl v době předmnichovské republiky na starosti ilegální činnost 

v armádě a přípravu mládeže na tuto činnost. Existovalo i důvodné 

podezření z jeho špionáže pro SSSR. Za tuto činnost byl mnohokrát, 

v souladu s platnými zákony, krátkodobě vězněn.  

http://www.ustrcr.cz/cs/kolektivizace-v-melnickem-vtelne


                               

 

Proč KSČ v době Mnichova podporovala myšlenku obrany 

Československa? 

KSČ považovala fašismus pro komunisty za daleko nebezpečnější než 

předmnichovskou republiku, kde existovaly demokratické zákony 

respektované a dodržované státní mocí.  

 

Za svobodu Československa bojovala řada vojáků ve Svobodově 

armádě v Sovětském svazu. Jaká byla jejich motivace? 

Pro skupinu osob, která se do SSSR dostala spolu s pplk. Ludvíkem 

Svobodou, byl hlavním motivem boj proti Němcům za osvobození 

okupované republiky. Pro další velmi početnou skupinu osob 

nacházejících se v sovětských táborech nucených prací byla v první fázi 

hlavním motivem snaha přežít peklo táborů a vstoupit do rodící se čs. 

vojenské jednotky s cílem bojovat za osvobození vlasti. 

 

Ludvík Svoboda prý nebyl jediným kandidátem na velitele této 

jednotky. 

V dokumentech souvisejících s formováním 1. čs. samostatného polního 

praporu v SSSR jsem nikde nenarazil na informaci o jiných kandidátech. 

V první fázi komunisté  L. Svobodovi nevěřili, později se jejich vztah 

změnil. Podle vyjádření kpt. Jaroslava Procházky v korespondenci 

s moskevským vedením KSČ dostal L. Svoboda od sovětského velení 

ultimatum: „Buď bude dělat to, co po něm sovětské velení požaduje, 

nebo nebude žádná čs. vojenská jednotka v SSSR.“ 

 

Jak je možné, že právě v této jednotce získali velký vliv komunisté? 

Jednotka při nasazení podléhala vyšším sovětským útvarům. U čs. 

jednotek působili styční důstojníci sovětské armády, bez výjimky 

příslušníci NKVD. Komunisté byli jejich informátory. To považovali za 

svoji “normální“ povinnost. Přesto, že formálně byly čs. vojenské 

jednotky podřízeny londýnskému exilovému MNO a stranická činnost 

byla oficiálně zakázána, působily v jednotkách neveřejné organizace 

KSČ.  

 

Už od roku 1943 se českoslovenští komunisté vědomě připravovali 

na převzetí moci a na likvidaci demokracie.  

To je fakt, o kterém svědčí i obsah jednání komunistů s prezidentem 

Benešem v Moskvě, ale především interpretace těchto jednání v dopisu 

K. Gottwalda komunistům do Anglie. Podle obsahu jednání nelze 

jednoznačně říci, že se již tehdy připravovali na likvidaci demokracie. 

Alespoň formálně se snažili vyvolat zdání, že případné převzetí moci 

z jejich strany nebude znamenat likvidaci demokracie.  

 

E. Beneš prý udělal velkou chybu, když v roce 1943 odjel do SSSR 

na jednání se Stalinem.  

Ze strany Beneše se nejednalo o chybu, ale spíše o nezbytnost. Vývoj 

událostí na frontách jednoznačně ukazoval, že SSSR, respektive Stalin a 

tím i komunisté, budou mít velký vliv jak na poválečné uspořádání, tak i 

na vývoj poměrů v osvobozené republice. V případě, že by Beneš 

nejednal s komunisty a se Stalinem, mohlo se velmi lehce stát, že by 

londýnská exilová vláda ztratila jakýkoliv vliv na vývoj v čs. vojenských 

jednotkách i na vývoj na osvobozeném území ještě dříve, než se tak 

skutečně stalo. Výsledky moskevských jednání dávaly Benešovi i 

představitelům nekomunistických politických stran naději v tom, že 

budou mít určitý vliv na vývoj v osvobozené republice. Jednání o 

košickém vládním programu a o složení nové vlády v Moskvě v březnu 

1945 však ukázaly, že tomu tak nebylo.  

 

Postavou, která hrála negativní roli při bojích v Sovětském svazu, 

ale i později, byl vedle Karla Vaše i Bedřich Reicin.  

Po příchodu do SSSR v roce 1940 působil jako redaktor 

československého vysílání moskevského rozhlasu. Po přepadení SSSR 

byl jako držitel protektorátního pasu a tím i občan nepřátelského státu 

internován. V únoru 1942 nastoupil do Buzuluku ke vznikajícímu 1. čs. 

polnímu praporu jako řadový voják. Okamžitě se postavil do čela 

nelegální organizace KSČ a navázal kontakt s moskevským vedením. 

Úzce spolupracoval se styčným důstojníkem NKVD majorem. 

Kambulovem. Absolvoval záložní důstojnickou školu v Buzuluku a na 

přímluvu Gottwalda se stal redaktorem časopisu Naše vojsko v SSSR a 

později osvětovým důstojníkem. Podle svědectví pamětníků měl 

vzhledem k jeho úzkým vztahům ke Kambulovovi a moskevskému 

vedení KSČ významný vliv na život u jednotky – na povyšování vojáků, 

jejich jmenování do funkcí, vyznamenávání sovětskými řády atd. Jeho 



                               

úloha významně vzrostla po bojích u Sokolova. Byl povýšen do 

hodnosti podporučíka a jmenován zástupcem osvětového důstojníka 

vznikající 1. čs. brigády. Jeho role a vliv dále vzrostla v lednu 1945, kdy 

byl na základě nařízení sovětského velení postaven do čela oddělení 

obranného zpravodajství 1. čs. armádního sboru v SSSR. Bedřich Reicin 

sehrál významnou roli v přípravách komunistické strany na uchopení 

moci v únoru 1948 a byl jedním z hlavních iniciátorů poúnorových 

perzekucí vojáků. Nakonec byl odsouzen ve vykonstruovaném 

politickém procesu k trestu smrti a dne 3. prosince 1952 popraven. Na 

počátku šedesátých let byl rehabilitován. Za skutečné zločiny, jichž se 

dopustil, nebyl nikdy souzen.  

 

Znamenalo obsazení většiny území Československa oddíly Rudé 

armády v roce 1945 skutečné osvobození?  

Obsazení většiny území Československa Rudou armádou lze 

jednoznačně považovat za skutečné osvobození. Jiná otázka je, jakým 

způsobem bylo využito osvobození republiky a celková poválečná 

situace ze strany stalinského sovětského vedení k prohloubení vlivu 

SSSR ve střední Evropě a jakým způsobem jej dokázali využít a 

mnohdy i zneužít naši komunisté v zápasu o moc v letech 1945-1949, 

ale i v období následujícím.  

 

Jak komunisté využívali a zneužívali získanou moc? 

Podrobná analýza souvislostí přijetí Košického vládního programu a 

jednání o složení nové vlády ukazuje, že představitelé nekomunistických 

stran doufali, že se komunistům nepodaří dosáhnout naplnění ustanovení 

vládního programu. To byl jeden z jejich největších omylů. Analýza 

archivních dokumentů té doby ukazuje, že komunisté dovedně využívali 

všech možností, které jim dávalo především úplné ovládnutí všech 

bezpečnostních složek.  

 

Léta 1945 – 1948 bývají někdy popisována jako dobou relativní 

svobody.  

O žádnou dobu relativní svobody nešlo. V té době docházelo 

k rozsáhlému porušování zákonů od nezákonného zatýkání a věznění 

osob bez toho, aby se čímkoliv provinily, přes nezákonnou kontrolu 

korespondence, odposlechy telefonních hovorů až po fyzickou likvidaci 

nepohodlných osob. Zcela běžné bylo i nezákonné získávání finančních 

prostředků na činnost komunistické strany. Bezpečnostní složky byly 

komunistickou stranou v široké míře zneužívány k přípravě podmínek 

pro uchopení moci.  

 

Klíčovou roli při postupném získávání moci a vlivu komunistů od 

roku 1945 znamenalo Obranné bezpečnostní zpravodajství (OBZ), 

kterému velel Bedřich Reicin.  

Obranné zpravodajství, ale také Zemské odbory bezpečnosti II. 

sehrávaly klíčovou úlohu ve prospěch KSČ právě z toho důvodu, že 

měly k dispozici archivní materiály okupačních úřadů, které dále 

doplňovaly výslechy kolaborantů a zrádců a také vlastním pátráním. 

Mnohé důležité archivní dokumenty obdržely tyto složky také od 

sovětských zpravodajských služeb. V některých případech byly dokonce 

rozsáhlé archivní materiály předávány přímo na ÚV KSČ. Situaci 

dokumentuje fakt, že ze seznamu konfidentů a kolaborantů byli 

vyškrtnuti ti členové KSČ, o nichž se to veřejně nevědělo.  

 

Dalo se zabránit nástupu totalitní moci v roce 1948?  

Nedalo. Jednoznačně to ukázaly události v létě roku 1947.  Jednak 

odmítnutí Marshallova plánu naší vládou na základě nátlaku Stalina a 

schválení zákona o SNB v podobě, která neumožňovala 

nekomunistickým politickým stranám jakoukoliv kontrolu tajných 

služeb. Právě nekontrolovatelné tajné služby v rukou KSČ sehrály 

v době od srpna 1947 do počátku února 1948 rozhodující roli v přípravě 

na převzetí moci.  

 

Nehrozí opět návrat komunistické ideologie?  

Návrat komunistické ideologie bezprostředně nehrozí i když ani tuto 

eventualitu nelze podceňovat.  Současná složitá ekonomická situace a 

z ní vyplývající sociální problémy v některých oblastech republiky, 

korupce, zneužívání moci a další neduhy jsou pro komunistickou 

ideologii v její extrémní podobě živnou půdou. Jiná cesta než postupné 

řešení těchto problémů k zabránění růstu vlivu těchto ideologií podle 

mne neexistuje.  

Michal Šimek  

Vyšlo v Perspektivách č. 4 v únoru 2012 (příloha Katolického týdeníku) 



                               

Oběť 
 

tělo nahé 

jak zimní strom 

bez mízy podťaté 

padne na oltář 
 

zář měsíce 

hladí holé pahýly větví 

olizuje je jazykem 

ledového plamene 
 

temné stíny 

táhle tančí 

okolo obětního oltáře 

kněz zapaluje louč 
 

loučí se 

s holými pahýly větví 

pálící plameny 

splývají s rozbřeskem 
 

stíny 

pozvolna řídnou 

na nebi bledne 

srpek měsíce 
 

nahé tělo poletuje 

ve víru spadaného listí 

jak okřídlený vlk 

bez stopy lsti 
 

stoupá 

po kouři obětního oltáře 

vysoko do světel 

padá k nebi       

 

Martin Fendrych   

 

 Protestantská etika a duch kapitalismu dle Maxe Webera  
 

Předpokládám, že jak termín „protestantská etika“, tak „duch 

kapitalismu“ nikomu z vás nic moc neříká. Není divu, nedávno jsem 

zaslechl v televizi debatu jakýchsi odborníků, mj. o korupci, kde (v 

narážce na Švédsko) zmínili protestantskou morálku asi v tom smyslu, 

jakoby to znamenalo, že tam se neuplácí a podnikatelé platí řádně daně. 

Čili ani oni patrně neměli o termínu víc než jen povrchní představu, i 

když možná věděli, že oba termíny pochází od Maxe Webera a že je to i 

název jeho knihy. 

Náš handicap je o to větší, že ani vlastně nevíme, co to ve své podstatě 

kapitalismus je, a málo vzdělaní politikové či ekonomové nás jakoby 

navádějí myslet si, že je  to jakési přirozené prostředí, v kterém člověk 

žil vždy – s nepřirozenou výjimkou socialismu, který zkrachoval právě 

pro svou nepřirozenost a byl proto vtloukán lidem do hlavy násilím. Pak 

není divu, že vnímáme kapitalismus jako honbu za ziskem. Ta existovala 

vždycky a byla předmětem kritiky už ve starověku. Nebo se chápe 

kapitalismus jednoduše jako „tržní hospodářství“. Trh ovšem existoval 

již v době kamenné.   

Nic z toho nemá Max  Weber na mysli. Co tedy míní kapitalismem, 

jehož „ducha“ hledá?  Jakožto sociolog, který si všímá chování lidí a 

jejich motivací, hledá počátky toho jevu, který k nám (do rakouské říše 

v 19. stol) v podobě zakládání továren, vzniku dělnické třídy atd. pronikl 

ze Západu.  

O tom jsme  se možná učili v dějepisu, že to, co ze Západu přišlo, byla 

„průmyslová revoluce“. Jak ta vznikla, kdo tu vynalezl? Inu, řeknete, 

přirozeně rozvojem vědy a techniky, různými vynálezy, které pohotoví 

lidé využili v praxi. Nic jiného nás nenapadá a nic jiného se neučí ani 

v dějepisu, ani v učebnicích ekonomie. Dočtete se například, kdy a kde 

vznikla první textilní manufaktura a v ní dělba práce, což se ukázalo 

jako mnohem efektivnější, než když jeden tkadlec dělal všechno sám. 

Jakoby to sám od sebe přinesl vývoj nebo nezadržitelný pokrok.  

Weber se naopak zabývá motivací toho, kdo manufakturu založil, když 

žádná nouze o textilní zboží nebyla a potřeby trhu byly naplněny. 

Po staletí to fungovalo tak, že rolníci přicházeli do města se svými doma 

utkanými látkami, které od nich vykoupil nákupčí a při obvyklé kvalitě 

jim zaplatil obvyklou cenu. Ze skladu si pak vybírali látku obchodníci, 



                               

kteří zboží převáželi dál na vzdálenější trhy atd. Někdy si obchodníci 

nějakou látku přímo objednávali a nákupčí to přání přenesli na rolníky. 

Trh fungoval podle potřeb. 

Co přimělo, třeba jednoho z kupců nebo nákupčích, že přestal látku 

odebírat, postavil manufakturu a přiměl rolníky, aby v ní pracovali jako 

dělníci za mzdu? Pochopitelně se začalo vyrábět více a zisk se 

dosahoval velkým obratem a nízkými cenami. Tomu ti, co zůstali u 

tradičního způsobu, nemohli konkurovat, a proto se nástup tohoto 

nového stylu setkával s nepochopením, mravním rozhořčením či přímo 

nenávistí. Proč to dělá? Vždyť ruší vyvážený stav na trhu i ve 

společnosti! Chtít mít víc, než je třeba ke spokojenému životu, není  

přece křesťanská ctnost! Ale ani  v manufaktuře nepanovala žádná 

idylka. Jakmile se chce na trhu, který ji vlastně nepotřeboval, udržet, 

musí přicházet se stále novými, lepšími nebo lacinějšími výrobky, musí 

pečlivě propočítávat náklady proti očekávanému zisku, hledat 

zákazníky. Po dělbě práce přichází rychle další novinka - úkolová mzda, 

která má zvýšit motivaci dělníků, a pak postupné snižování mezd, nejen 

kvůli snížení nákladů, ale i ve snaze přimět dělníky pracovat tempem, na 

které bývalí  rolníci vůbec nebyli zvyklí. Je jasné, že manufaktura už 

není živnost, ale podnik se všemi riziky, které podnikání přináší. To je 

již průmysl (cizím slovem industria, což latinsky znamená „píle“). 

A takové manufaktury vznikly v Nizozemí už v 17. století, tedy ještě 

před vynálezem strojů a dalších technických vynálezů. Čili když tam 

přišel Jan Amos Komenský nebo náš Augustin Heřman, už to všechno 

viděl v chodu. 

Opět můžete říci, že to byla jen další forma ziskuchtivosti, která vedla 

k založení manufaktur. Pak  ovšem nemůžete vysvětlit, proč podobné 

nápady nevznikly všude v Evropě nebo v turecké říši, v Číně či Indii, ale 

právě jen v některých zemích západní Evropy. Je známým faktem, že 

nový, již „kapitalistický“ způsob podnikání vznikl jen v zemích 

s výrazným počtem obyvatel protestantského vyznání, a to jedině 

kalvínského (Holandsko, Anglie), a to ještě jen určitého typu. Byli tedy 

„kalvíni“ zvlášť ziskuchtiví? 

Weber si dal práci a prostudoval jejich učení hlavně v tom ohledu, jakou 

hlásali morálku. Prošel všechny odnože kalvinismu, které v Anglii v 17 

stol  vznikly či do ní pronikly. Za základ zkoumání vzal nejvýraznější 

skupinu – anglické puritány sedmnáctého století, jejichž vliv byl  

největší a kteří v časech většího pronásledování odcházeli hojně do 

Ameriky, kde založili kolonii Nová Anglie a způsobili její neuvěřitelně 

rychlý rozvoj a prosperitu.  

Společným znakem všech byla asketická morálka, tj. důsledné odmítání 

všech světských radovánek, jakékoli poživačnosti a důraz  na přísný 

mravní život. Všichni také neměli rádi boháče a varovali před 

bohatstvím jako největším pokušením pro spásu duše, přesně podle 

Ježíšova „snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do království 

nebeského“. Jistě si pomyslíte, že to není zrovna vhodné myšlenkové 

zázemí pro vznik kapitalismu. To proto, že jsem nezmínil druhý 

dominantní rys všech kalvínů: všichni pilně pracovali, mnohem víc než 

potřebovali ke své obživě. 

Toto zvláštní cenění práce mělo teologické zdůvodnění. Klíčovým 

pojmem  je tu slovo povolání. Nikde mimo protestantismus (luterský i 

kalvínský) není známo, že by se práce nebo zaměstnání nazývala 

povoláním. Sami cítíte náboženský obsah tohoto termínu. Povolán kým? 

V češtině jde o překlad německého Beruf. 

Byl to německý reformátor Martin Luther, který vyslovil myšlenku, že 

plnění povinností ve světském povolání je (jedinou) cestou, jak se zalíbit 

Bohu. Ne každý může být povolán ve smyslu povolání ke zvláštním 

Božím úkolům, ale každý může plnit Boží vůli tím, že poctivě plní 

povinnosti světského povolání, tedy tam, kam jej Bůh postavil. Je tedy 

povolán. 

Slovo povolání pochází z Pavlova listu ke Korintským (1Kor.7,20): 

Jeden každý v tom povolání, v němž povolán jest, zůstávej. Tak zní i 

řecký originál. Tak se v Lutherově výkladu stala ze světského 

zaměstnání náboženská povinnost. Luther to ovšem mínil tak, že člověk 

má přijmout postavení, do kterého se narodil, jako Boží vůli a pracovat 

v něm, jako by sloužil Bohu. Ani Kalvín se od Luthera příliš nelišil. 

Zato kalvinisté učinili z povolání (calling) mnohem víc. Nic nesmí rušit 

či  zdržovat křesťana od plnění povinností v povolání. Proto všude tam, 

kde se na chvíli zmocnili vlády ve městě, ihned zakázali hospodské 

zábavy, tanec, divadelní představení i sportovní utkání, třebaže se 

konaly jen v neděli odpoledne. Všechno bylo mařením času. Mařením 

času bylo vést plané řeči (idle talks), ba dokonce i meditace, pokud by 

byla na úkor plnění povinností v povolání.  



                               

Jediné, co nezavrhovali, ale přímo podporovali, bylo vzdělání a studium 

( a to nejen teologie, ale i dalších věd). Neobyčejně vysoké hodnocení 

času nachází Weber ve všech spisech puritánů, zejména v obsáhlém 

spisu nejúspěšnějšího kazatele Richarda Baxtera (1615-1691) „Věčné 

odpočinutí svatých“ (Saints‘ everlasting rest). Věčné  odpočinutí je 

svatým - tak si v biblickém slova smyslu říkali - přichystáno na onom 

světě, na zemi však svatý musí  na zabezpečení té milosti „vykonávat 

dílo toho,  který ho poslal, dokud je den“.  

A zde jsme u dalšího klíčového bodu. Je vám možná známo Kalvínovo 

učení o „dvojím předurčení“, tj. že vševědoucí Bůh některé lidi předurčil 

ke spáse, jiné k zatracení. Toto kontroverzní učení se dá vyvodit 

z interpretace mnoha biblických míst (např.Mat 22,14, Ř 8,28-30). 

Tímto učením se tu zabývat nebudeme; i mnoho kalvinistů se ho 

nedrželo, ale  je jisté, že mělo vliv na morálku zejména puritánů. Jistěže 

každý z nich věřil, že on je osobně vyvolen (personal elected), ale 

v poctivém plnění svého povolání viděli potvrzení svého vyvolení, 

stejně jako u lenocha viděli znamení, že z milosti Boží vypadl. Luther by 

v tom patrně viděl „skutkaření“, podle něj jistota spasení spočívala ve 

víře v Boží milost (sola fide, sola gratia).Tento problém u katolíků 

nebyl, tam jistotu spasení zabezpečovala církev svými svátostmi a 

rozhřešením, které udělovala. Tak se stalo, že puritáni viděli v tom, že se 

jim v povolání daří, potvrzení svého vyvolení. Odtud pak pochází 

myšlenka, že pokud Bůh někomu ukáže, jak dělat (a vydělat) více, je 

povinen to udělat, jinak je lenoch, který pohrdá Boží milostí. 
Tak došlo i k novému pohledu na bohatství. Jeho nebezpečí nespatřovali v něm 

samém, nýbrž v tom, že vede k zahálčivému a rozmařilému životu. Jejich  

výpady proti „mamonářům“ se týkaly těch, kteří získali majetky bez práce, 

dědictvím, nebo příslušností k nějakému privilegovanému stavu, nikoli těch, 

kteří rozmnožili své jmění vlastní prací. Ale i ten, kdo se domohl jakkoli 

velkého jmění, nesměl ho používat ke svému pohodlí, musel pracovat dál 

stejně neúnavně. Ke svému majetku se neměl chovat jako vlastník (owner), ale 

jako správce (keeper). Získané peníze vracel zpátky do svého byznysu a rodina 

žila dál velmi skromně. Výrazem toho bylo, že přísně oddělili účetnictví 

podniku od vlastní domácnosti.  

Pracovat pro sebe by pro ně bylo největším modlářstvím. Oni na majetku 

nelpěli.  Pracovali kvůli svému spasení. Z pohledu okolí však převrátili pohled 

na smysl práce. Odjakživa platilo, že člověk pracuje, aby žil. Oni žili, aby 

pracovali. 

Max Weber netvrdí, že byli jedinou příčinou vzniku kapitalistického 

podnikání, nýbrž že vytvořili duchovní prostředí, které bylo vzniku kapitalismu 

velmi příznivé. Náboženský duch postupem doby vyprchal, ale forma se 

udržela a způsobila prudký hospodářský náskok zemí, v nichž kalvíni 

asketického typu žili.  

Jan Kozlík 

Předneseno ve Mšeně na evangelické faře dne 10.2.2012 

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 

jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16) 
 

Zveme všechny, kdo chtějí slyšet radostnou zvěst o vzkříšení našeho 

Pána Ježíše Krista, na velikonoční sborová shromáždění: 
 

Velký pátek    6. dubna  16:30  
 

Hod Boží - Velikonoční neděle 8. dubna  10:00   
(s vysluhováním Večeře Páně) 
 

Salár a dary 
Zaplatit salár za r. 2012 nebo věnovat peněžní dar na opravy a provoz 

sboru můžete osobně v kostele u bratra kurátora J. Kozlíka nebo sestry  

I. Pavelkové nebo platbou na účet sboru č. 174987837/0300. Děkujeme! 

 
 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Mšeně u Mělníka. 

Farář Mgr. Michal Šimek, bytem v Kosmonosích,  

tel.: 608 718 898, e-mail: majkl.simek@seznam.cz. 

Bohoslužby se konají každou neděli v 10 hodin. 

Výuka náboženství v úterý v 17 h. 

Setkání střední generace 1. pátek v měsíci od 18 hod. 

Pobožnost v domově seniorů v pátek v 9 h jednou za 14 dní. 

 

 


