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Na letošek připadá 600. výročí smrti Jeronýma Pražského, českého 

filosofa, náboženského myslitele, politika, cestovatele a odsouzeného 

kacíře. (1378 ? – 30. 5. 1416) Jako druhý z kostnických mučedníků zůstává 

Jeroným ve stínu Jana Husa. Vyrůstal v národnostně smíšené Praze, kam za 

vzděláním přicházeli četní studenti převážně z německy mluvících zemí. Od 

dob císaře Karla IV. byla Praha evropským velkoměstem, v němž silné 

postavení náleželo církvi.  

Jeroným zahájil studium filosofie na 

pražské Karlově univerzitě, pokračoval 

v anglickém Oxfordu, kde se blíže seznámil 

s učením reformátora Johna Wyclifa. Wyclif 

ve svých spisech kriticky reagoval na stav 

tehdejší církve, která se věnovala více svým 

mocenským a ekonomickým zájmům nežli 

hlásání evangelia. Náprava je podle něj 

možná pouze návratem k biblickému vzoru 

z apoštolských dob. Světská moc má církvi 

odejmout majetek a nasměrovat ji tak k jejímu 

pravému poslání. Wyclif odmítal vše, pro co nenacházel oporu v Písmu 

svatém: odpustky, očistec, kněžský celibát, ušní zpověď, proměnu chleba a 

vína při večeři Páně, mnišství, žebravý život a jiné. Jeroným zprostředkoval 

Wyclifova díla přátelům v Čechách, kteří z nich spolu s ním hojně a rádi 

čerpali. Velký ohlas vyvolala myšlenka, že viditelná církev se nekryje se 

skutečnou Boží církví, že bezbožný kněz či biskup nejsou součástí pravé 

církve a lidé je proto nemusí poslouchat. České nadšení pro Wyclifa 

nesdíleli zahraniční učenci, kteří měli na pražské univerzitě převahu. 

Jeroným pomohl přimět krále Václava, aby poměr sil na univerzitě obrátil a 

zapříčinil tak její počeštění.  



Jeroným Pražský byl výrazným filosofem, vysokoškolský titul mistra 

(magistra) získal na čtyřech univerzitách: v Paříži, Kolíně, Heidelberku a 

v Praze. Všude zaujal svým řečnickým uměním – pohotově reagoval, bohatě 

citoval z děl klasiků, byl vtipný, často až ironický a hlavně měl osobité 

myšlenky.  Mnohde jeho názory působily jako kacířská provokace, takže 

Jeroným musel utíkat před inkvizičním vyšetřováním.  

Za svůj život Jeroným vykonal mnoho cest. Kromě studentského 

vandrování po západní Evropě se vypravil přes Cařihrad do Jeruzaléma. 

Krátce navštívil Uhry a Rakousy, procestoval Polsko a Litvu, kde svou 

pozornost zaměřil na pravoslavnou církev jakožto možnou alternativu vůči 

porušené církvi římské.  Při svých cestách se osobně setkal nejméně se třemi 

zahraničními panovníky. Všude udivoval svou vzdělaností a vyvolával 

rozruch svými názory.  

Od studentských let se Jeroným blízce přátelil z pražským reformním 

kazatelem a univerzitním činovníkem Janem Husem. Společně prožívali 

zápasy své doby – o možnost studovat Wyclifa, o českou univerzitu, o 

svobodu kázání, o spravedlivý proces před církevním soudem, o pohoršlivý 

prodej odpustků v Praze. A především o církev podle Boží vůle. Za své 

snahy si Hus vysloužil obvinění z kacířství. Když se odjížděl hájit před 

kostnický koncil, Jeroným mu slíbil podporu, třebaže sám měl cejch kacíře. 

Stejně jako Hus byl i Jeroným zatčen a v kostnickém vězení se dozvěděl o 

Husově upálení na hranici pro kacíře. (6. 7. 1415) Vedle kacíře potřeboval 

koncil také napraveného hříšníka. Jeroným byl krutě mučen, následně s ním 

ale byly vedeny uctivé rozhovory o způsobu, jak se distancovat od Husova 

kacířství. Jeroným ustoupil, diplomatickou formulací se zřekl Wyclifových a 

Husových bludů a doufal v propuštění. Propuštěn však nebyl, naopak po 

čase přišel další útok, hrubě vedený koncilními žalobci. Jeroným se vzepřel. 

Přiznal se k Husovi s jasným vědomím, že půjde na smrt. Série jeho promluv 

před koncilem byla úžasnou podívanou. I protivníci s uznáním hodnotili 

Jeronýmovo vzdělání a výřečnost. Byla však patrna i Jeronýmova víra 

v Krista, jenž je soudcem nejspravedlivějším. Víra, která se nevměstnala do 

zkostnatělých církevních představ. Jeroným byl odsouzen a jako kacíř 

upálen 30. května 1416. Jeho popel byl vhozen do Rýna. Církev v Čechách 

jej začala spolu s Janem Husem uctívat jako mučedníka.  



Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru, 

úvodník tohoto dopisu je věnován Mistru Jeronýmovi Pražskému, 
poněkud opomíjenému mučedníkovi české reformace, s jehož zajímavou 
osobností snad budeme mít letos příležitost blíže se seznámit. Od Jeronýma 
jakožto příkladu solidarity si vypůjčila jméno Jeronýmova jednota, která 
zajišťuje vzájemnou pomoc mezi evangelickým sbory a shromažďuje peníze 
na výstavbu a opravy církevních budov. V květnu proběhne tradiční sbírka 
darů Jeronýmově jednotě také v našem sboru, o podrobnostech informuje 
přiložený leták.  

O prázdninách se v našem kostele uskuteční další ročník tábora 
s Američany. Naši hosté z USA velice stojí o setkání s členy našeho sboru, 
proto Vás zvu jak na sobotní podvečer 16. července, tak i na neděle 17. a 
24. července, kdy budeme společně slavit bohoslužby.  

Od poloviny dubna budu až do půlky července na studijním pobytu 
v německém Heidelberku. Po tuto dobu je pro poličský sbor ustanoven 
administrátor Lukáš Klíma, farář v Proseči, který bude vyučovat náboženství 
v Sebranicích a v Poličce povede biblické hodiny každou středu od 15 ho-
din. Ve spolupráci se staršovstvem se postará o potřebné sborové záleži-
tosti a můžete se na něj obracet i Vy. (Telefon: 608 054 457, e-mail: 
lukas.klima@evangnet.cz) Na jednotlivé neděle jsou kromě administrátora 
pozváni různí kazatelé z okolí. Přeji nám všem, abychom se v létě s pomocí 
Boží šťastně shledali.  

Srdečně Vás zdraví   Jiří Tengler, farář   
 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 12.6. Petr Klusoň  

17.4. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 19.6. Marie Staňková  

24.4. M. Jakubcová  603 211 986 26.6. Jan Dus  
1.5. Petr Šimon 734 707 570 3.7. M. Jakubcová  

8.5. Petr Klusoň  732 847 909 10.7. Petr Šimon 

15.5. Marie Staňková  739 149 886 17.7. Petr Klusoň 

22.5. Jan Dus   24.7. Marie Staňková 
29.5. M. Jakubcová   31.7. Jiří Tengler  
5.6. Petr Šimon  7.8. Jan Dus 

 

Zájemci o dopravu:           Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 
   Olga Votavová, 461 721 340, Družstevní 533  

Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 
Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 



 

Bohoslužby od 8.30              kazatel 
 

služba / nedělní škola 

17. dubna 3. neděle po velikonocích      Miloš Lapáček M.Hubený / A.Dusová 

24. dubna 4. neděle po velikonocích          Lukáš Klíma  Brahovi/ H.Bartošová 

1. května 5. neděle po velikonocích           Filip Keller 
Hájkovi, V. Flídrová / 

M. Feltlová 

8. května 6. neděle po velikonocích            Jan Keller Klusoňovi/ L.Nagyová 

15. května  
Slavnost seslání svatého Ducha 
večeře Páně,                            Tomáš Jirků 

Mlejnkovi / 

H.Bartošová 

22.května  
Trojiční neděle                           

schůze staršovstva                     Lukáš Klíma 

Červených   / 

L.Nagyová 

28. května Den Jeronýma Pražského v Praze, seniorátní zájezd 

29. května Neděle po Trojici                    Pavel Bureš Andrlovi / M.Feltlová  

4. června Čas pro neobyčejné zážitky                 od 19 do 23 hodin 

5. června 2. neděle po Trojici             Vojtěch Hrouda Bartošovi / A.Dusová  

12. června  3. neděle po Trojici           Michael Erdinger Dusovi / L.Nagyová 

19. června  4. neděle po Trojici                   Lukáš Klíma Kleinovi/ H.Bartošová 

26. června 5. neděle po Trojici  Feltlovi/ M.Feltlová 

3. července 6. neděle po Trojici              Kamil Vystavěl Moravcovi  

6. července památka M. Jana Husa                      Liboháj od 16 hodin 

10.července  7. neděle po Trojici  Švecovi 

16.července sborový večer s hosty z USA 

17.července 
8. neděle po Trojici, 

večeře Páně                               Jiří Tengler 
Tenglerovi 

18. – 22. 7.  příměstský tábor s Američany                 denně od 9 hodin 

23.července táborový výlet do Moravského krasu 

24.července   9. neděle po Trojici  M. Hubený   

31.července  10. neděle po Trojici Brahovi 
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