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Jeroným Pražský
… Kostnice, léta Páně 1416. Kardinál Francesco Zabarella otočil od okna zachmuřenou tvář.
Usilovně přemýšlel. On nikým neviděn, viděl všechno. „Proč?“ Ta otázka mu zněla v hlavě
stále dokola. Za okny obloha potemněla černým dýmem. Křik odsouzeného už dávno utichl. A
nad českým královstvím se stahoval mrak husitských válek...

Skoro na den přesně, o rok později než Mistr Jan, zemřel na hranici i Jeroným Pražský. Husův
přítel a spolupracovník. Středověký intelektuál, filosof a teolog. Ale i cestovatel. Byl mistrem 4
univerzit – Pražské, v Oxfordu, Sorbonně a Heidelbergu.

Přišel do doby, která byla stejně neklidná jako on. Církev morálně upadala, vykořisťovala lid
stejně jako šlechta, nadto se církevní sněmy nemohly dohodnout, který ze tří papežů je ten
pravý… Jeroným se narodil v Praze někdy v období let 1378–1380. O jeho dětství není nic
známo. Pocházel z dobře postavené rodiny. Během studií na vysokém učení se seznámil s
Janem Husem, přičemž ho velmi zaujaly některé jeho myšlenky. V roce 1398 Jeroným ukončil
bakalářským titulem studium a odjel na další studia do anglického Oxfordu. A tak není divu, že
se zde seznámil s učením anglického filosofa, teologa a církevního reformisty Johna Wycliffa
(Jana Viklefa). Po ukončení studia pak přivezl jeho spisy do Čech. Jeroným byl výtečný řečník,
který se zapálením obhajoval církevní reformy. Je jasné, že o spory a hádky nebylo nouze.
Patřil ke skupině reformátorů okolo Jana Husa. Šířil myšlenky Husovy a Wycliffovy mezi
učence a šlechtu. Od roku 1407 působil na pražské univerzitě, poté na univerzitě ve Vídni.
Mezitím stihl, díky svým schopnostem a kontaktům na královský dvůr, pomoci prosadit vznik a
vydání Kutnohorského dekretu (1409, Václav IV., král český), který dal českému univerzitnímu
národu tři hlasy oproti jednomu německému.

V roce 1410 byl Jeroným na Vídeňské univerzitě zajat a obviněn z kacířství, nicméně než došlo
k soudu, podařilo se mu z vězení uprchnout. Vrátil se do Prahy, kde se ve dvanáctém roce jako
správný „viklefovec“ aktivně zúčastnil lidových bouří proti církevnímu prodávání odpustků.
Poté, chtěje poznat i jiné formy křesťanství – v tomto případě pravoslaví, se dostal v roce 1413
do Rusi a na Litvu. Pro své názory a nesmlouvavý přístup si nadělal mnoho nepřátel, ať již na
univerzitě Sorbonně či v Heidelbergu, ale i mezi šlechtou. Není divu, že hledali příležitost, jak
se jej zbavit. Zatím se mu vždy podařilo s pomocí přátel zatčení se vyhnout.

Když se k němu donesla zpráva o zatčení Jana Husa, vydal se přes jasné nebezpečí i přes
varování samotného Husa, v dubnu 1415 neoficiálně na koncil do Kostnice. Chtěl tam Husa
podpořit při jeho sporu s církví. K jeho obhajobě však puštěn nebyl. A tak to vyřešil po svém -
polepil dveře kostnických kostelů letáky v různých jazycích, v nichž se dožadoval veřejného
slyšení. Členy koncilu tím ale velmi rozčílil, takže musel z města prchnout. Vzápětí na něj byl
vydán zatykač, a nakonec byl u českých hranic chycen, a v okovech přiveden do Kostnice. Zde
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byl uvězněn, a následně vyslýchán a nucen, aby se zřekl Wycleffova a Husova učení. Na
podzim 1415 to nakonec při veřejném slyšení na koncilu učinil. Doufal, že bude propuštěn, ale
to se nestalo. Vězení mu bylo jen zmírněno, a měl v něm zůstat na doživotí. Zahraničním
účastníkům koncilu toto stačilo, a dalo by se říci, že tím pro ně celá anabáze skončila. Ale
někteří čeští účastníci – zejména Michal de Caussis - měli za to, že Jeroným svá slova nemyslí
upřímně, a dožadovali se obnovení procesu. Kvůli jejich tlaku byl na začátku roku 1416 proces
opět obnoven. Jeronýmovi bylo jasné, že nevyvázne živ. Během procesu se choval velmi
statečně, jeho řeč byla filosoficky obratná a ironicky vtipná. V závěrečné řeči se znovu zastal
Husova učení, a učinil nesouhlas s jeho nespravedlivým odsouzením. Nakonec byl Jeroným
Pražský koncilem odsouzen k smrti upálením, přičemž exekuce byla provedena 30. 5. 1416 na
stejném místě jako v případě Husa. Popel myslitelův byl vhozen do Rýna, stejně jako Husův.

Vraťme se na začátek dnešního příběhu, a položme si i my otázku „proč“.

Proč Jeroným Pražský tolik vadil některým učencům, církevním hodnostářům nebo šlechticům?

Možná proto, že přišel někdo, kdo si dovolil poukazovat na jejich nemorální život, a dovolil si to
říkat veřejně a nahlas. Ohrozil tak jejich jméno, a hlavně příliv financí do jejich
zkorumpovaného systému. Bylo zapotřebí, aby co nejrychleji zmizel. Ale Jeroným byl známá, a
u jiných i vážená, osoba. A tak se jeho protivníci různě snažili dostat Jeronýma k soudu a do
vězení. Až jejich záměr nakonec vyšel.

Tak jako Jan Křtitel musel zemřít, když hlásal Pravdu, která odhalovala nemorální život
tehdejších lidí i samotného krále Heroda. Tak jako v každé době se politický systém snaží zbavit
lidí, kteří jsou v opozici oficiálnímu názoru. Je snazší zbavit se jednoho otravného člověka, než
změnit svůj život.

Proč Jeroným Pražský nejprve odvolal, ale pak opět obhájil Husovo a Wycleffovo učení, i když
věděl, že ho to bude stát život?

Je lidské, že tváří v tvář smrti, přichází strach. A odvolání je jen logickým krokem v hledání
cesty ven z vězení a k záchraně života. Ale v čase horečného přemýšlení přichází uvědomění, že
život s výčitkami, se zradou svých životních hodnot, už by nebyl nikdy jako předtím. A tak zbývá
jediné – obrátit se k Pánu a vytrvat.

Domnívám se, že pokud se našeho srdce zmocní Pán svým Duchem svatým, nejde zapřít
Pravdu, a musíme ji hlásat, ať přijdeme vhod či nevhod. Jestliže se Jím necháme vést, pak s
námi bude na všech našich cestách až do konce.

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte (1. Letopisů 16.11)

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/lide/jeronym-prazsky/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000008-jeronym-
prazsky/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Pra%C5%BEsk%C3%BD

https://www.ceskatelevize.cz/lide/jeronym-prazsky/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000008-jeronym-prazsky/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000008-jeronym-prazsky/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Pra%C5%BEsk%C3%BD
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Narozeniny Výročí křtů
týden 5. - 11. 9. týden 12. - 18. 9. týden 19. - 25. 9. týden 26. 9. - 2. 10.
Iva Š.
Olga K.

Petr J.
Michal S.
Pavlína S.
David Š.
Marcela V.

Jarka Ch.
Zbyněk Z.
Miriam S.

Petr Ch.
Petra J.
Ludmila K.
Anita M.
Petr V.

Kalendář
4. 9. so Sbírka na stavební projekty sdružení
4. 9. so 10:40 Kázání: Jaroslav ČERNOCH (10:00 Studium Bible)
11. 9. so Týden rodinné soudržnosti (5.-11.9.), Sbírka pro celosvětovou misii
11. 9. so 10:30 Kázání: Petr ROHAN (10:00 Studium Bible)
17. 9. pá 16:00 Ukliďme Česko u sboru Lesná
18. 9. so Den Klubu Pathfinder
18. 9. so 10:40 Kázání: Vlastimil FÜRST (10:00 Studium Bible)
25. 9. so Sbírka 13. soboty pro Severoamerickou divizi
25. 9. so 10:40 Večeře Páně: Petr ROHAN (10:00 Studium Bible)

Výměna kazatele
Vlastimil Fürst v září 2021 odchází do důchodu. Novým kazatelem pro sbor Brno-Lesná bude
kazatel bratr Petr Rohan, který má současně na starost i sbor Střední. Kontakt na našeho nového
kazatele je petrrohan7@gmail.com, prohan@casd.cz, tel. 775 789 030.

Vycházka do třešňové aleje 3. 7. 2021
O prázdninách jsme se vypravili na společnou sobotní vycházku
do Moravského krasu. Zrovna zrály třešně, a tak jsme
ochutnávali a porovnávali různé odrůdy. Bylo to příjemné
odpoledne a už se těšíme na další setkání, které plánujeme na
druhou polovinu září.

Oznámení
● Ukliďme si okolí našeho sboru. Rádi bychom se připojili k celostátní akci Ukliďme

Česko. Můžete se k nám přidat v pátek 17. 9. 2021. Sraz máme v 16 hodin na parkovišti
u sboru na Okružní 21. Rukavice a pytle na odpadky budou k dispozici. Uklízet se
chystáme okolí našeho sboru cca do 18 hodin.

● Od 15. do 17. 10. 2021 se koná na Visalajích v Resortu Beskydy již dvanáctá konference
mužů. Víkendem o spiritualitě nás bude provázet předseda Církve bratrské David Novák.

● Záznam z Biblického týdne:
Na stránkách HopeTv nebo Youtube si lze poslechnout záznam z letošního Biblického
týdne v Čechách nebo na Moravě.

mailto:petrrohan7@gmail.com
mailto:prohan@casd.cz
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● Modlitební úterky: Dál budou probíhat modlitební úterky u Smolinů každé úterý od
18:00. Online modlitební se budou konat také v úterý v 19 hodin.
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna

● Poprázdninový režim bohoslužeb: Bohoslužby na Lesné se konají v post-covidovém
režimu. Program je zkrácen. Začíná se společnou sobotní školou v sále v 10:00, bez
přestávky, druhá část začíná v 10:45, konec kolem 12:00 hodin. Roušky, rozestupy,
dezinfekce. Ze sboru bude kázání přenášeno online na https://brnolesna.casd.cz/

● ADRAběh pro Sýrii 17. - 28. 9. 2021: https://www.darujme.cz/projekt/1204931

Kalendář 2022 – Hlas jiné abecedy
Nástěnný křesťanský kalendář s fotografiemi.
Cena: 110 Kč (advent-orion)

Advent 7/2021
Téma: Efektivní model církve
ADRA pomáhá na Moravě
100 let sboru v  Plzni
Cena: 30 Kč (advent-orion)

ZA OBZOREM 2021
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/829

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná
Společenské centrum Brno-sever (velký sál v 1. poschodí)

Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná
http://brnolesna.casd.cz, brnolesna@casd.cz,

https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna/
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA

Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066

Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna.

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://brnolesna.casd.cz/
https://www.darujme.cz/projekt/1204931
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/829
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