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V našem tzv. nejateistiètìjším národì Evropy 

rezonují srdce velmi mnohých na ty nejpalèivìjší 

otázky køes�anské víry. 

Náš vztah k M. Janu Husovi to demonstruje 

nejvýstižnìji. Mnozí si dnes v dospìlosti vybírají 

nìkterou z køes�anských tradic. Èeský národ 

stojí na køižovatce: Jedna cesta má název 

modernismus. Ta cesta vede zpìt do Vatikánu 

a odsud pod maèety zahnuté do tvaru pùlmìsíce. 

U druhé cesty stojí dva kostniètí svìdkové a 

zvou nás k následování své víry.

Obsah, hloubku, upøímnost a pevnou stálost 

jejich hrdinské víry až do konce se tato kniha 

snaží popsat.
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Husem
ne

pravdy dnes jako první otvírají dve
církve –
relativizování pravdy a do mezináboženské rozplizlosti. V 0. 

katolická církev jde touto cestou. 
Katolická rehabilitace Husa by znamenala pronikavou manifestaci 

– a to Vatikán nechce, protože to 

v

otázku jako Hus a 

zde na zemi?
V

M. 
Janu Husovi to demon

cesty st nás k následování své víry. 
jejich hrdinské víry až do 

konce se tato knížka snaží popsat.168

168 Další texty na: uprkccr.com/clanky/m.-jan-hus.html.
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Poznámka: Bracciolini byl vysoce postaveným církevním prelátem. 

elity. Musel Jero
celém listu ukazuje jako na hrdinu a žádný konkrétní blud mu 

z
nenávisti použili 

podlé metody, aby dosáhli Jeronýmovy smrti. 

Jeroným, Hus a objektivní pravda
Kostnici je jeho definitivní

je pravda dynamická a nedá se zachytit v žádných pevných 
dogmatických formulacích – jinými slovy pravda, dle nich, neexistuje!

V
nominalismus. V

Boha, ale de facto ho neuznávají za Boha a Pána nad svým životem.
Tento posto Boha, 
ale svými skutky to popírají… Jde o jedovat

v ou církev. V katolické 

S Husovou rehabilitací má Vatikán dodnes problém. Na tom závisí 
i vztah k Jeronýmovi, protože on posledku pro své prohlášení, že

7

Úvod

Za branami Kostn byl 

utí. 

Kristovo v
lyšte všichni lidé 

v – –

slovanských knihách a 

1

do byzantského kláštera Grottaferrata. Sv. Prokop 
se narodil asi r. 985 v Chotouni –

osud jako ty Metodovy.2

1 FRB I, s. 128 a 132.
2
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evangelia.

starých 
centrem 

v
univerzitou zakládá v

o kazatele slova 

z
Waldhauserovo místo a svým kázáním v moci Ducha Božího strhává 

nezkrotnému a vášnivému 
nadšení pro Ježíše a Jeho svatý zák
sv. Petra: „Antikrist vládne v církvi, a vy, vážení kardinálové, jste jeho 
údy.“

apsala o tehdejším papeži Urbanovi V. 
slova vnuknutá jí Kristem: „Ty jsi horší než Lucifer!“

v
zvláštní ústav s kaplí Má
v

Janova: „Z Babylonu se 
Praha v duchovním smyslu již stala Jeruzalémem, jenž oplývá vším 

ne nalézt fyzické
Praze veliké 

Jenštejna bojují o sféry vlivu. Král 
se usiluje zmenšit moc církevní hierarchie panující silou železných 

listopadu 1391 

219

Potom mu byly dány dva dni k rozmyšlení a pokání. Mezitím ho 

zastával své 
j

nepodstoupil smrt s myslí tak stálou a se srdcem tak zmužilým, jak tento po 

n

* * * * * * * * * * * * * * *
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muž dobrý, 

Neustále chválil Jana Husa
a tvrdil, že on nesmýšlel nic scestného proti církvi Boží, ale že kázal proti 

se ji
y

.

nedal zastrašit hlukem, ale byl pevné a neohrožené mysli. 
i

9

blízkosti 

hlásání slova Božího v

u“ bylo, že se narodila 
v Bet-lechemu –

celém svém bohatství. 
ané do Betléma 

v

z

sedmi let. Potom je monstrproces s Husem završen jeho upálením. 

k (24. února 1416).
V

V

tím, kdo ho 

i
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všechny hlavní pravdy katolické víry i liturgické zvyklosti. Po Bílé 

škol. Utrakvisté pak splývají s oficiální katolickou církví.3

nnou 

A tak vše, co bylo a bude o Husovi napsáno, je v posledku 
bezcenný brak, pokud v

vydal k upálení. (1 Kor 13,3) Jen ten, kdo 

k

aného katolíka ,

nepravosti bylo, že prý vyvolal strašné krveprolití a pronásledování 
– husitské války. Kostnický koncil ho prý odsoudil za 

avní bludy: 
- Remanence, tedy tvrzení, že v

-

- nikdo, kdo se nachází v

3 POLC, s. 16.
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duše. Potom takto mluvil: „Vím, osvícení mužové, že bylo mnoho výborných

ní, Anaxagorovu 

ojžíše, vysvoboditele a zákonodárce svého 

,

o

celý koncil, avšak dokázal, že se i to už stalo. 

podle 

váženy jen lehce. Všichni byli ve svých srdcích pohnuti a nachýlili se k 
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Všechny

srdce i mysl od myšlenky na mé zachování, když tvrdí, že jsem úhlavním 

odstraníte obecného vraha a odbojníka v
- mým 

v
Když se ho tázal

ten soud pro množs

se, abyste už také mne nechali mluvit a 

dána ta milost a ta výmluvnost, která by sloužila k p jeho 

11

S
dodnes nesouhlasím a odmítám je!
odmítám všechny omyly protestantizmu, vyznávám sedm svátostí, 

a z plynoucího
vyznávám samotným Kristem Pánem ustanovený primát apoštola 

lší pravdy katolické víry! 
Za nejlepší studii Husovy kauzy z katolického pohledu je dodnes 

považována kniha Dr. Jana Sedláka M. Jan Hus z
tvrdí všichni, kdo o Husovi píší: katolíci, protestanti i ateisté. Tím ale 
jako by všichni jedním d

nejle
která Hus vyslovil v
katolické doktríny. Sedlák to rozpoznal. Napsal, že si jako taková 

iným než 

4

dobrodružstvím. nás 
. Ani jeden ze í

udili, 

Jeden z

jedno oko.“ To je ale 
strašný omyl a zvrácenost: Pokud papež vyhlásí, že jedna a jedna jsou 

4 VOOGHT (1), s. 1.
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Pokud 
hlásá falešné evangelium o alternativních cestách spásy bez Ježíše 
Krista a bez pravdivého poká

Husinec

Životopisná data
Husinci v 5

Pocházel z

kostele. V
lednu 1396 mistrem na této 

-
Václava IV. do Frankfurtu a Remeše, kde Václav IV. jednal 
s

kcí. Roku 1400 

dalším zimním semestru 1402/1403 

5

215

soudy, a proto s

ho muže.

tomu dlouho vzpíral a 

protivníka duchovenstva, zatímco jsem se já nemohl bránit; odsoudili jste 

jakým 

ukládala

které mu 

tedy z
-
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odsouzení a potupení Mistra Jana Husi. Byl totiž pravdivý a spravedlivý. Já 

a i jeho roucho, zapálili 
hranici pochodní. A on tehdy vysokým hlasem zpíval: „V ruce tvoje, Pane 

Tak byl zab

pro spravedlnost, dává království nebeské. Amen. 

Dopis Poggia Braccioliniho o Jeronýmovi167

Arentinskému tento dopis: 

obdivujeme. Ku podivu zajisté bylo, jakými slovy, jakou výmluvností, 
dnatostí odpovídal 

167 Viz: Fontesrerumboemicarum VIII, s. 351-

13

prorektorem univerzity.6

reformního hnutí. 

7

podporuje Václava IV. v neutralit –
– což pražský arcibiskup chápe, jako 

prvním zvoleným rektorem reformované univerzity. V
Sentencích Petra Lombardského na 

kandidát doktorství.8 Doktorátu z
r. 1410 se odvolává k papeži proti zákazu 

kázání v kaplích a arcibiskupovu rozhodnutí pálit Viklefovy knihy a 

jeho soud. V
Prahou. Hus podporován Václavem IV. nadále káže. V

Jana
Je mu ukládáno o život. V Prahy. Pobývá na 

odjíždí s

a 1415 jsou mu 

a za branami Kostnice upálen.

6 27.
7

8 FLAJŠHANS III., s. 5.
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Studia
Na dobu svých prvních studií, vzpomínal Hus slovy: „Vyznávám

9 Ta slova 
se týkají jeho nižších studií, která musel 
v

M.

Jan z Prahy v Husem. Odsud víme, 

v zbožnosti i studiu. Bydleli spolu. Byli to: Marek z Hradce – starší než 
Hus, ale pomalejší v
Jeroným z Prahy a Jan z Prahy, autor vzpomenutého traktátu. Ten se 

mnohých mision
v Benátkách r. 1440.10

artistické fakulty náležela k burz
Ovocném trhu.11

V r. 1393 – ve svých 24 letech – je Hus v Praze sv

vyvrcholil spor arcibiskupa Jana z Jenštejna s Václavem IV. o 

9 Knížky o svatokupectví VI. F.
10 MJH, Flajšhans, s. 64.
11

246, pozn. 39.
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mu, aby 

-

nedokázali žádnou vinu. Já vám po své smrti zanechám osten a hryzání ve 

soudce Pána Boha všemohoucího, abyste mi ním za sto let dali
proti 

pnosti a proto, že proti cti svatého 

vysok

smrti nést.“

zdvihli, svlékli z jeho roucha a okolo beder mu dali škaredou plachtu. A 

slámou, on z

mu a mluvil 
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Mezitím vystoupil na kazatelnu biskup z Lodi a popouzel celý sbor 
k odsouzení Mistra Jeronýma. Své kázání založil na slovech sv. Marka, kde 

Vyzýval, aby ta

škodlivé, aby tak potrestal i Mistra Jeronýma, jejich zatvrzelého následovníka

, tedy i takoví,

a odvolat, 

Dokazoval, že to

15

kompetence v souzení duchovních a uvalování klateb na královské 
va 

Pomuku – sv. Jana Nepomuckého. Také 
student Jan z

Jan Hus je v
z Janova.12 Jako pouhý 

z 13 omezeného 
sortimentu. Jedním z
kritický k aristotelské filozofii, která byla tehdy v

Jsou v
k „30. 9. 1398 v den 
Jeronýma Slovana, rukou Husa z Husince. Amen, tak Bóh daj!“14

rok 1400

,
zem. 

prosinci, kdy se matrika ztratila. V prvním období po 

12 M Praze.
13 Viklef (1324-
papežství souvisela s glii. 
Až papežský rozkol r. 1378 ho vedl k úplnému odmítnutí papežství a kritice katolické 
nauky o svátostech. V tom ho Hus nikdy nenásledoval. FLAJŠHANS II., s. 269-270
14 MJH, Flajšhans, s. 81.
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soukromého v

ho v jednom dopise z
slova“. V Husovi 

dalšími duchovními 

stávající systém hájil. 

Rozhovory o stavu duchovenstva

rápilo: 
Kolína, prý na jeho kázání 

dorostu.“

srovnán se zemí a žáci rozehnáni.“ 

Hus se ujal slova: „Podívejte se, život duchovního je plný 
nespravedlnosti. Vyšší duchovní mají 

biskup bez ohledu na to, jestli budou mít kde sloužit a z

211

že nebyl smilník, ani lakomec, ani opilec, ani nebyl zkažený jinými 

milému Pánu Bohu v mnohém 
provinil, 

svatého.“ 

Husovi od tohoto koncilu stalo bezpráví a že

volali: „Sám se už odsoudil.“ Proto byl hned zase veden 

a psali k
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Každ

, ale ne v Svátosti

–

ézt žádnou vinu. A 

-li nepravost

nevhodného, co by se na dobrého muže neslušelo.

i toho, kterak se s val toho, aby 

17

Kostely jsou materiáln

ale je to duchovní moc. Patron je tedy povinen se postarat, aby almužna, 
kt

soukromé vlastnictví. Má si z
živobytí a z erou 

jeho daru 

se velmi rozmáhá simonie, to je blud, do kterého upadl Šimon mág. Ten 

tebou.“ (Sk 8,2)

A aby se nevedly spory, 

platit za vystavení jmenovacích listin.“ 

círk

annaty, fructus medii temporis, prokurace a vyhrazuje si obsazování 
patství, nýbrž i far v celém 

vystavení jmenovací list

vyd
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spíše posoudit 
schopnost kandidátovu než vzdálená kurie. Pak není co se divit, že 

Jiný z Pardubic 

upravena celá disciplína církevního života a duchovní právo. Je tam 
kostky na 

d

co je v

potrest –

nikdo nemá, ty arcijáhni (vizitáto ) a oficiálové nestíhají, a tím samým i 

jeho mstou, to je strašné svatokupectví.“ 

svátosti jím udílené jsou také platné.“15

ale jaké je z toho východisko, to nikdo neví!“

15

pálena. Viz FLAJŠHANS I., s. 27.
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Zbavili ho pout na nohách a nechali hlídat strážnými.
Rok 1416

De Causis)
u a dožadovali 

kerým duchovenstvem

potom okusí. Jestliže se ho ale i nadále budete zastávat, je to znamení, že 

zastávat a z

domnívali, že Mistr Jeroným chce obnovit a potvrdit své první odvolání, a 

upením, téhož roku, byl Mistr 

dokazoval, že jimi není vinen, odmítal všec
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„Nyní si nepamatuji, ale potom se z nich budeš zodpovídat.“ A ihned 

i štít. Svatou Trojici 

malovat; a bude-

-

smrt 
y,

Mist

že se smrti nebojím. Kdysi jsme o ní mn

jed

z sedmi dní celý rok. 

narození Matky Boží 

snad unikne z jejich rukou, odvolal, tak jak mu rozkázali, a jim k libosti 

19

uhasit ohe
Apoštolského stolce, jenž jest základem a hlavou celé církve, matkou a 

– jak tvrdí autor spisku - jeví se veliká 

osoby a místo lé
usilují, aby dostali provisní listy, roste v nich ctižádost a lakota, vznikají 

z toho pohoršení a neúcta k Apoštolskému stolci. 

nutno vzdávat apoštolskému stolci, ale z

práci. On je pánem nad celou církví a nad celým 

ze svého.“

Kristovým. Je povinen si 

Duchovní jsou povinni v tom papeži odporovat a zabránit tomuto 
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jednání. To není žádnou neposlušností a vzdorem proti církvi, naopak 
takový oprávn

té 
vaší kapli mohl ká 16

*  *  *

s

Setkal se s

va 

*  *  *
rok 1401

Vlastenecký kazatel
Protože Václav IV. odmítal uznat své sesazení z 17

oblehla v samotném 

kdy z
ch vystoupil Hus na kazatelnu a burcoval 

k boji ohnivými slovy. Litoval ukrutností páchaných nad ubohým 

16 K obsahu rozhovoru viz SEDLÁK s. 27 až 34. Realita byla dost jiná, než vykresluje 
Sedlák. Srov avla z Janovic z r. 1379. Mluví o 

17 Václav IV. byl 20. 8. 1400 sesazen z
únoru 1402 jmenoval Václav IV. svého bratra, 

ského království za slíbenou pomoc v úsilí o 

207

Mistra Jeronýma ukovaného za ruce do Kostnice. Tam ho k 

Z

Mistru Jeronýmovi

s velikým k

jsi svou výmluvností a jsi celou univerzitu. jsi
mnoho bludných a pohoršlivých 

trovství. 

-
-

–
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Rok 1415

kterého se na Mistru Janu Husovi dopustil kostnický sbor. Proto na den 
sv. Ambrože (4. dubna) 
strojeny ls

odu a také svobodné slyšení, s tím 

„Aj, já mám už dost starostí s glejty Mistra Husi.“ A od sboru prelátského
Když toto Mistr

-li takoví, 

glejt. A kdyby p

Duben 1415
A když nemohl Mistr Jeroným ani skrze ty list

21

selským lidem, vyzýval k „V

v
v

Království 
zemích svých.“18

rok 1402
Betlém

právo ke jmenování Hus byl
do Betléma jmenován 14.

koleje královny Hedviky (založené r. 1397) se de facto stala studentská 
burza k Betlému. Nadání Betlémské kaple rostla. Když
tam r.

tomtéž roce 
byl 

reformního hnutí, které povstalo Konráda Waldhausera,
Janova a Tomáše ze Štítného. R. 1403

verzitnímu národu kapli 
Božího hrob

okolností, které umožnili vznik silného reformního hnutí 
v

18 MJH, Flajšhans, s. 88.
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Betlémská kaple

* *  *
Betlémská kaple stojí v

zsévá a 

misijní dílo až k – k

mohl pro ztracené 

– vždy a všude – se 

Husova kázání vedla k praktické a velmi hluboké zbožnosti. 
Jednoduchý

205

Pražském166

Podle knihy Božího zákona vypravují o moudrosti spravedlivých 
národy a jejich chválu vyznává sbor vyvolených. (Sir 44,15) Tak také 
o Mistru Jeronýmovi, jehož upálili v Kostnici bez viny, jak byl dovedný, a 

co je o témž Mistru Jeronýmovi s jistotou známo, mohlo být tím och

takže dosáhl mistrovství na 

mistry i

Potom když se Mistr Jan Hus chystal do Kostnice, Mistr Jeroným, jeho 

166 Fontes rerum bohemicarum VIII, s. 351-367.
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– církvi, je spojeno s podmínkou, že každý katolík, ale i 

–
spasen nebude. Toto prorocké slovo by potvrdil nejen novozákonní 

Jan Hus. 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

upálení Jeronýma Pražského

23

té 

chceme, a když nechceme, neodpustíme. Koho chceme, posíláme do 
nebe, a koho chceme do pekla.“ Hus proti tomu kázal: 

Praxe byla bohužel 
taková, že kdo zaplatil, dostal ro

tisíc mší? Bez lásky k Bohu nade vše a k bližnímu jako sebe samému, 
není spása!“19 Na roz
drahého psaného Božího slova, také ústní podání církve. Ve svých 

svou smrtí. 
*  *  *

rok 1403

spisy. Jakýsi pražský mistr Jan Hübner prošel známé Viklefovy spisy a 
k 24

verzity. Zde 

19 kap. „Husovy písemnosti“.
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kontextu a že se 
jim dává jiný smysl, než v

Boží slovo. Hus ale Viklefa v
Mistr Mikuláš z

z Mistr Jan Hus k tomu dodal: 

Praze nedávno upáleni.“
celému 

z té knihy, a já mu chci oponovat.“ Potom se ujal slova mistr Stanislav 

soukromí. 

rok 1404

Roku 1404 nastoupil v
z
kde ho nechal držet jeho bratr Zikmund, a znovu se ujal vlády v Praze. 
V
obyvatelstvu. Jedním z nich byl šlechtic Jan Zoul z

podnikal 

203

Doslov patriarchy

e na 

–

progresovat, vede k tví, ale i 
pravdivosti v

oba, jako na proroky, se vztahují Kristova slova: „Posílám k vám 
proroky, mnohé z nich ukamenujete, zabijete….“ Oba Janové umírají 

Avignonu. Jan Hus je po monstrprocesu
upálen v
žák, rodák z Prahy, Mistr Jeroným. 

Hus žili v
žili v oba byli ochotni bojovat za pravdu 

národa, aby i za cenu ž
kdy jsou tyto zákony pošlapávány zrádnou hierarchií, která je v
s odpadlým Vatikánem.
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pravých údech vyznávajících pravou katolickou apoštolskou a 

– církví. Této svaté církvi 
katolické

soud.“ (Kaz 12,14)

25

Zoula s

který krvavého zlosyna pohnul k pokání. Zoul se na Husovu radu obrátil 
k zástupu a zvolal: „Svatá obci, prosím vás, proste za mne Pána Boha.“ 

sázavského.20

V
Wilsnackému eucharistickému zázraku. Dodnes se
zázrak byl falešný.21

rok 1405
Jakýsi Petr z Cách žijící v

z

Uzdrav

kazatelny a vyhlašuje: 
muž z ví uzdravena. 

V tom se ale 
pan Petr zvedl a zvolal: 

20

Václavem IV. bylo pro nového arcibiskupa výhodné 
podporovat reformní stranu duchovenstva. Krátce po 

v
21 V
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Madona Svatovítská –

v
papeže, jejich vzá
dvora v
Inocenc VII. bulu adresovanou pražskému arcibiskupovi, ve které ho 

ra 

22 Arcibiskup byl nucen konat, ale jeho 
náklonnost k

22 Viz CHADIMA, s. 178 a násl.
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P.
otázku jeho vztahu k
tvrdí, že Jan 

dneš

-li protestanty, 
pra -li Bibli, Koránu nebo „kóanu“.
Je jedno, jestli se modlíme ke Kristu, k Alláhu nebo k Buddhovi, jak 

lásku“ a 
ám dnešní

z
Hájil
pojetí církve. Proto bylo jeho odmítnutí odvolat své teze správné 
a vysoce hrdinské! Z

Nyní se mistr Jan Hus v
posledních dnech znovu 

y, kterou 
neznají všichni ti, kdo se v
žádné církve. V žádné – z
zastoupených v Lateránu –
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poslední kapitole 
knihy O církvi: té míry zkaženo, že

jmenují Pána Ježíše Krista. ... Protože 
jsem kázal Krista a jeho evangelium a odhalil antikrista, a že jsem 

zprvu s papeži 
Alexandrovi bulu, aby v kaplích nebylo lidu kázáno slovo Boží. 
Od této buly jsem se odvolal a nikdy jsem nemohl dosáhnout slyšení. 
Když mne pak pohnali na soud, z
se nedostavil, a za to dohodnuvše se ctvím 
Michala de Causis klatbu. A

Nebyla to ledajaká kazatel

jeho technické jednoduchosti
mohlo zdát

odvolání se k

blud, i když to v
Na ekumenickém husovském sympoziu v Lateránu v prosinci 

dnešních církví. Podle Pospíšila by Hus sice mohl být 

27

V

23

arcibiskupem za vzor. Za téma si Hus zvolil slova evangelia: „Miluj 
Pána Boha svého.“ V úvodu kázání vroucnými slovy vzýval pomoc 
Ducha svatého: 

-li Duch sedmitvárný
srdce prostých, ne-li ten, kterého poslal jednorozený Syn Boží od Otce, 

í

jsouce jaksi smysl
zbavené a šílené

lásky a budeš milovat Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší 
duše své a ze vší mysli své, s pomocí Ježíš

24

23 Synody diecézního duchovenstva se v Praze konaly dvakrát do roka: O sv. Vítu (15. 
6.) a o sv. Lukáši (18. 10)
24 SEDLÁK s. 119. Celý text v NS I., s. 143-159.
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rok 1406

e

v azatel v Betlémské 

odprosit na kolenou.“ arcibiskupství, 
se strachem se dostavil k v „Ten 

25

o S

v letech 1406 a 1407.26 Ani tehdy ale arcibiskup

Boje o Viklefa

Dne 30. listopadu 1406 byl v XII. 

Majsterman se stížností, že v

25 SEDLÁK s. 110-111.
26
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Lutherovy reformace. 
tce 

duchovního hnutí, které Hus reprezentoval –
a s jejich pomocí reformoval církev v duchu misijní a apoštolské 

nimi nešel.165 Katolická tradice, svátosti, hierarchie a respektování 

Hus nebyl ani pravoslavným ve smyslu schismatu. Neodmítal
katolickou nauku o papežském primátu. K papeži se odvolával, 

snaze odstranit dvojpapežství. S papežem

il

Husova kritika papežovy moci se týkala pouze jeho moci politické. 

l ukrajinský kardinál Lubomír Huzar 
papežství takto: „s Petrem ano, pod Petrem ne“.

televizním

Bergoglio zcela ruší pojem
bez pokání a arci

165

n
Knížky o Antikristu, Kr
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Zá

„Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví 

da a 

V 27. 6. 1415 píše: 
v

z

kteréhokoli z

Pánu,

se zamýšlí. Proste Boha za mne a pozdravte se vespolek ve svatém 
pokoji. Mistr Jan Hus v okovech a v toje na kraji tohoto 
života...“ 

byl. Všechny Husovy spisy – ty knihy, o nichž jsme se ve škole 
– jsou

Hus 
katolickou úctu k svatým,

milosti Boží, sedmi 
svátostech atd. K Spasiteli v
osobní vztah, žil z Božího slova v Písmu svatém i v Tradici. Vždy, 
dokonce i v

29

du
Janem z

k
ovství 

velikému 

z

rok 1407

kázáním. Kdo se setkal s proradností

ých v
všechno, aby odstranili prorocký hlas. Jejich myšlení mu ale bylo tak 

ale
duchovenstva. 

evangeliu pokoje.“ (Ef 6,14-
v tomto kázání graduje. si

27 Hned

27Text kázání zde na v kap. „Husovy písemnosti“.
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Nežetic, 
pronesené kázání pochválil a napomenul duchovní v tomtéž smyslu. 

Hus už ale v dalšímu horlení mu 

moudrostí. Získal si velkou náklonnost nejen prostého lidu, ale i velké 

rok 1408

Praze r. 1408 nové 

betlémské kazatelny 
slovo Boží burcující k
proti Husovi, který tu kázal už šest let, nedošlo zatím k

jazykem, potvrzeno také z moci papežské; k
zbožného lidu, který má k této kapli obzvláštní lásku a ve velkém 

197

Bohem
v

ošklivosti šedou 
barvu; dej ji tedy, komu se Ti uzdá nejlépe. Bílou sukni dej Plebánovi, 

Na okraji listu, který byl složen, je napsáno:
-li jist tím, že jsem 

mrtev.“
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V
Kristu!

protože praví Augustýn:

tvé mladosti u jednom dni 
jsem 

milosti Boží trpím 
a nebojím se být 

-
-li se plebánem,

chudým a 
pokorný, a abys neutrácel majetek na hostiny. Bojím se také, nepolepšíš-li

od Pána, tak jako i já ubohý budu potrestán, protože byv zaveden špatným
zvykem i pochvalou lidí, nosil jsem takové, v

Ale prosím pro milosrdenství Ježíše Krista, abys mne nenásledoval 
v

jsem jiné i sebe onou 

sebe tvým modlitbám, abys již neváhal vzývat jeho milosrdenství, aby 

31

ání slova 
Božího v
aby, je-li tomu tak, jak žadatel uvádí, stvrdil založení kaple z jeho 
apoštolské moci. 

Mezitím se ale v Praze stíhání reformních duchovních rozjelo 
v plném proudu: V tentýž den,
bula potvrzující Betlémskou kapli, zrovna vrcholilo soudem mladého 

Knína, zvaného Pater. Ten byl, spolu s dalšími, 
obžalován z
to žák Stanislava ze Znojma. 

slavnostní sh

„Odvoláváš nyní 

protiotázkou: „A co toto moje odvolání bude znamenat, když nebylo 

Generální 

Následovala dlouhá a 

Ze 

Když papežská bula o potvrzení Betlémské kaple do Prahy 

že ji nevyhlásil. 
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smyslu“, a to pod národa.28

k í

kazatelé na kázáních pro laiky kárají nemo

a roky staré 
bylo 

osobách“
všechny Viklefovy knihy odevzdány v arcib 29

Velenovic 
s Jistebnice zakázáno kázat, protože 

28

Hus byl na shro
29 Arcibiskup tvrdil, že v

195

k ten kdo 
smilstvu, nebo ho v jeho smilstu obhajuje, 

nebo mu k smilstvu radí, nebo mu je schvaluje, nebo mu v

em a 

a doufá v

vysmívá se z

Dejž Ten milostivý Spasitel tomu, kdo bu

radosti. Amen.“164

164 -258.
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ctností. A tak, ten kdo

V církvi svaté

Božími a církve svaté a jsou si všichni duchovními bratry a sestrami a 
církvi 

svaté jsou stavy: manželský, vdovský,

a dotýkáním. 

Je sedm duchovních

Osmero je blahoslavenství: první chudoba v duchu, druhé tichost, 

srdce, sedmé pokoj v duši, osmé snášení protivenství pro spravedlnost. 

, lenost. 

sedmá poslední svaté pomazání. 

33

k pražské arcidiecézi vyžadované. Dne
30

se ho zastával odvoláním se na slova sv. Jana Zlatoústého. Ale inkvizitor
s arcibiskupovi: „

šíjemi vypnutými jako 

vytrhávají a plní povinnosti Vaší správy s láskou, jimž nejde o zisk, ale 

Odevzdávání Viklefových knih
oda 

Praze, celé diecézi i pražské provincii 

zamýšlenému 
pálení knih. Hus posbíral všechny Viklefovy knihy, které vlastnil a 
odebral se s nimi k
ho: „Prosím Vás, aby v

é 
30 Husova okruhu odmítlo své knihy odevzdat. 

Napsali odvolání k papeži, v
z vátosti, což nebylo zcela bez 

31

30 Byla v studiu za Husem dost pozadu.
31 Húzné, Hroch z Podvek, Michal z Drnovic, Petr z Valencie a Jan 
z
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Zákazem mluvit o stavu duchovenstva z kazatelny se Husem 

Jana Husa ve jménu 
diecéze“.32 Obvinili ho z

osobní život byl bezúhonný. Až do jeho smrti se je
Byla 

žádných 

cibiskup byl nucen zahájit 
popisu práce. 

proticírkevní živel. V

kritizováni z je 

kalichu nic 
kve je ale v

Kristova, (a ty zde nejsou mrtvé ale živé a oslavené i s Kristovou lidskou duší a jeho 
papežskému dvoru odebral 

Hradce, který byl od roku 1403 svatovítským kanovníkem. 

32 PAL. DOC. s. 153; FLAJŠHANS I. s. 32.

193

svatému božstvím, mocí, dobrotou i moudrostí, ale menší svým lidstvím.

svatého v istus Ježíš má v

Svatá církev obecná je sbor všech vyvolených ke spasení, a ta se na 

církev svat Kristem 
v

všech blahoslavených v ícími nebo spícími, 

Krista. Církev svatá dosud nebyla a není dokonalá, ale stane se dokonalou
v soudný den, kdy vstanou z mrtvých všichni svatí a budou oslaveni na 

žádná další radost. Hlavou církve svaté je Kristus, a to proto, že On je 

tom, co 
– za normálního – bez 
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Ve všeobecnosti se ale všichni nazývají Simonité, podle Šimona, který 
je v Písmu jmenován jako poslední a byl zjevným kupcem Ducha svatého. 

ho
nazývají Géchazíovci. Avšak všichni ti, kdo dávají i kdo berou, se 
nazývají Simonité a všichni jsou odsouzeni týmž soudem.“ Tak dí mistr.

jara 1414

Boha tedy znamená nejvíce ho 

nebi se svatými radostí, s dobrými na zemi milostí a 
se zlými v osobách. 
Bohu

rpí žádnou 
bolest.

35

V
a33 v

Baltazarem C té 
d . C 34

z kací
únoru 

1409 na naléhání rektora pražské univerzity.35

pisánským koncilem. 

Pisánský koncil

ale vedl k tzv. trojpapežství. Dva papežové – – od
r. 1406 vyjednávali o vzájemném odstoupení.36 Jejich sliby byly však 

údech“, 
–

– žádali 

33

od
34 . Je ale otázka, jak jinak se mohl 

35 Dopis univerzity ze dne 5. prosince 1408.
36
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utralitu 

arcibiskupova postoje. Podle Tomka 

této linii sesazení všech 

191

svatého, kterého dostali, nemohou dát jeho plnost. A tato (plnost Ducha 
svatého, když je) velmi prospívá v

v ustanoveních. 
lakomství,

Num 22n a v 2 Petr 2: 

a zbloudili, následují Baláma z Bosoru, který miloval mzdu zla.“ 

tomto 

po uzdravení Námana z

di z

na duchovních milostech).“ Tak píše Petr Damiani. 
Iškariotští neb

prodávají
Ducha svatého jako sluhu a jsou zcela podobní zrádci Jidášovi, který 

Simonité v užším slova smyslu se nazývají ti, kdo za duchovní moc 

tomu
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varovat, aby

výklad na toto slovo). Svatokupci js
slouží 

A proto v

s
i

služby. Podle Chalcedonského
koncilu z

k t. Prorokem Elíšou jsou potrestáni malomocenstvím,
apoštolem Petrem jsou odsouzeni na zatracení, Kristem jsou vyhnáni 
z

37

Za reformu univerzity a papežství

legitimnímu
tom, co se týkalo jeho

sporu se vzdoropa

Hus se proti trestu suspenze ohradil. Psal arcibiskupovi: „
Pána, že ani 

nikdy zamýšlet nebudu, odstoupit od poslušnosti svaté matce církvi. Podle 

církvi se ale 
zakázal. Také 

nemohu s

Reforma univerzity
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národa. Královi
dosažení souhlasu univerzity s

tom 
m království. 

jednal s

rok 1409
Dekret kutnohorský
Hned 

us 

v

s

37 Dne 18. ledna 

všech univerzitních jednání
národy po jednom hlasu. V dekretu Václav IV. píše: „dávat v lásce 

na potomky“38 Hned jak dorazil královský dekret do Prahy, dostal na 

37 pohrozit Husovi a Jeronýmovi 

38 poznámkách, s. 206.
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balzám za církevní peníze a

ožího. Tyto 

rotože svatokupci se vymlouvají, že 

z toh

Kristus.‘ Z

Ef 4. Pokud 
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r
Ducha svatého a obdržet povýšení na biskupa za peníze. Zapomínají na 

s
protože se tato veliká zloba (svatokupectví) s

tebou zatraceny,‘ 

k
se zdá, že je veli

zlato a daroval malomocenství (tedy svatokupectví). 

po
užívá dané hodnosti a ez jakéhokoli umenšení.“ Tolik 
Inocenc. A v ustanoveních se píše také takto: „Ustanovujeme, aby za 

39

z
39 Potom se 

jich zeptal: 
hlasy?“ Oni na to: 
Na to Hus vztáhl ruku a podal jim listinu s opisem královského dekretu. 

„Z

bude obnovena 

22. ledna 1409.“

Landulfa. Václav IV. s ním 16. února podepsal smlouvu o vzájemné 

XII. To 

39 MJH, Flajšhans, s. 158.
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Proto kardi

plynoucích z

V

exkomunikace nejsou známy
neposlechl jí. Když tehdy v
narození, zvolal: „Hle, Kristus je exkomunikován od církve zlých, tak 

apoštoly.“40

41

V

svatovítského 
fakulty jednoho z Tišnova. 

Prahy 
v 42

40 SEDLÁK, s. 153.
41 choval jejich 
dosavadní práva s
univerzity.
42
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Božího chrámu 

za peníze,
Svatý Remigius píše v

pozor sami na sebe, aby z
ten, kdo v
rouškou svatosti dbá o obchod. Proto se mají 

duchovního chrámu, tak jako byli Židé vyhnáni z chrámu 

kupce viní z

platí za to, co mají dostat zadarmo. A když dají peníze tomu, kdo má 
právo navrhovat ke jmenování do kupují si tím
si, že v

z
uchýlí 

k materiálnímu zisku, jsou obráceny v nic. A co jsou to holubice? To 

v
kdo dávají Ducha svatého skrze vložen
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dnes v
oto vkládání rukou bývá

z

ale je 

lživým úplatkem (kterým obelhává sebe i dárce i duši) a nejde mu o 
této hodnosti 

ukrutném pokání, bez 
nám

-li tedy v

mez

– –

být prodáváno vložení biskupových rukou, tak nemá ani jeho sluha nebo 

41

evangelium dívali s odporem. Kutnohorský dekret je vykládán jako 

43. Husovi šlo ale 

l knihu sentencí Petra 

doktorát z teologie, kterého ale, v
a 44

Alexandr V. –

konkurent Benedikt XIII. však své sesazení neuznali, protože papež je 

církevní

bohoslužbách i po vyhlášení interdiktu. 
Betlémské kaple a táhli 

k

43 POLC, s. 62.
44

Boloni. O 

Znojma v
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incidentu opustil arcibiskup Prahu a odebral se na své venkovské sídlo 
v Roudnici. Vzal s sebou poklady chované v hro

polonazí vyvedeni z
hanbou 

obcí. 
Dnešní „papolatristi“ 

odpadu od pravého papeže k
odstoupení a že 

prakticky totéž co pisánský, jen s tím rozdílem, že byl politicky 

jako ten 

v

Arcibiskup ustupuje králi
novému papeži 

na oko. Nic Praze se konaly oslavy obnovení církevní jednoty. 

185

Mt 5: „Blaze vám, když vám 

nebi.“ „Blahoslavení 
jste, když vás budou budou

ten 
den a nebi!“

SVATOKUPECTVÍ

co k

v

Pravda (Kristus), z níž pochází

– Anathema dando, anathema 
capiendo! –

kázání 
s vás 

hmotné zisky z
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K
A
v Jakubovi, není nalezena modla v ním.“ A David
v
vás budou tupit a pronásledovat a
mne.“ A v

proklejí vaše jméno 
ten den a

odplatu v nebi.“ A v
A - námi, kdo proti nám? Kdo bude 

kdo je odsoudí?“
A sv. Lukáš v m, 

v 1 Petr 3: „A kdo vám bude škodit, budete-li 
milovníci dobra? A pokud trpíte pro spravedlnost, jste blahoslavení.“ 

tato 
podle zákona Kristova

a
takové situaci mohl upadnout. Za druhé se má 

Božímu zákonu. Za páté se má bát, aby bližní nebyli odvráceni od pravdy,
k

milosrdenství; za sedmé se má bát, aby tato nepravá exkomunikace 

by mu nepravá exkomunikace uškodila na duši. Má se radovat a veselit, 

43

m „vypálit, 
jak vosí hnízdo“. Reformní strana duchovenstva byla už tak silná a Hus 
v jistém 
smyslu nutností. 

Hus rektorem

Poprvé se 

smrtí 
v Kostnici, jíž vešel do nebeské slávy a blaženosti. Utrpení a 

tom 
byli nejušlechtilejší muži posledních desetiletí, Ja
Waldhauser.

Nová žaloba proti Husovi

se znovu ospravedlnil z
nové 

betlémském kazatelství. 

ustanoveních lidských. V tom si všiml Protivy, jak 
„Tohle si zapiš,

kuklíku, a zanes to na Malou Stranu arcibiskupovi, si to

tehdy nemohl. Proto i vyhláškou. Zachoval 
se její úlomek se slovy: 
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se pak mluvilo i v Kostnici. Z
celého dokumentu.46 Následující text psaný kurzivou jsou Husovy 
vlastní poznámky:

milosti Boha a 
apoštolské stolice arcibiskup svaté obce pražské, legát apoštolské stolice,

Genesis 18: „Sestoupím a pohlédnu, zda dovršili 
nepravost, podle který ke

Janu Husovi, kazateli 
v
mužem M. Mauriciem, profesorem sv. Písma a naším inkvizitorem, 
slovem v nebo popírám nebo nepopírám. 

Nejprve se klade a že M. Jan Michala

svátosti. 

45 18. st. Jak udává 

46PAL. DOC., s. 164, FLAJŠHANS I, s. 42
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proto nemá být uložena z jiného 

nemohou polepšit. Jinde je psáno: „Soud Boží je vždy pravdivý, ne

a

163

máme z toho mít veliký zármutek a pokud zde nenalezneme to zlé, co 
o

také

v nebi a

v
Boha. Vždy se máme utíkat ke svému srdci, aby nikoho nevinil jazyk 
ta
mezi žalobníky. A

k
ovlivnit to, co 

lidé mluví.“ 
Tyto citáty dokazují, která kletba je platná a která je nezávazná: 

163 rkví Boží a církví, která 
je zde na zemi. Ty rozdíly jsou jen zdánlivé.
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KLETBA NEBOLI EXKOMUNIKACE
Augustýnovi, co chceš, jen samo 

svazuješ ho kletbou zde na zemi. 

ruší spravedlnost.“ A
ho lidská hloupost smaže z
z knihy života.“ A
a
lidský (tedy moc, kterou soudí lidé) a jiný je stolec nebeský (tedy moc, 

od vyššího dostane 
korunu.“ A

byl rozvázán od kletby, o níž víš, že jí nejsi svázán. Nespravedlivá kletba
škodí víc tomu, kdo proklíná, než prokletému.“ A jinde je psáno, že 

obec

škozeno.“ A jinde je psáno: „Ten kdo je spravedlivý, a
jinde je psáno: „Poddaní, 

(k zlému). Sv. Jeroným mluví takto: „T

ním 
i pšenici.“ A
z církve bez jisté a

45

D

všem stále rétorizuje.“ 

s krásnou dikcí. 

milosti, tak 

1399 nebo asi toho léta. Když se
že na sv. Michala. A že tehdy kázal tento Jan v kostele sv. Michala. 
I v

Dále se klade, že v

chvála Boží.“
nim lež. 

zastavit chválu Boží a pobožn
jsem Protivovi. Myslím, že dodnes v
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ská církev, tehdy výše jmenovaný M. Jan 

svou nohu Antikrist, a není možno s

Kristovu víru, kterou v

ejmé. 

Dále se v

zákonu a o poslušnosti k
K milost Boží, že jsem ni

kdo se s dobrým úmyslem 

ani jich samých jsem s Boží milostí nepoškozoval. Také jsem je neodvracel

181

v
budeš 

to plnit.“ A v
nezachovávejte jejich ustanovení a

v dbejte
na má ustanovení a konejte je!“ A v evangeliu sv. Matouše v 15. kapitole

Boží pro evangeliu
sv. Matouše v

konejte, ale 
k

Poslouchejte
a mravy jsou svaté a
k

v
Pán Ježíš: To
A sv. Augustýn v kázání na slova evangelia sv. Jana: „Já jsem dobrý 

tak 

ne to, 
co je Krista Ježíše.“ A v Sk 4 se píše, že knížata a starší lidu a
i Kaifáš, Jan a Alexandr a

Petr a

a slyšeli.“ A
hat Boha než lidi.“ Hle, tak stojí psáno v

dobrém, že lidé nemají své preláty a panstvo poslouchat 
v
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Pá
co je dobré, jeho Pokud je to zlé,

totéž platí o
k povinni poslouchat pány, otce a matky
jen v
„Pokorní mají být napomenuti, aby nebyli starším poddáni více, než se 

lidi v
nesmíme z

nešlechetného? Co 
ýbat, a nejen lidem,

ale i nebe sestoupil.“ Tolik sv. Jan. A

na takového se vztahuje odsouzení vynesené 
sv. Pavlem: I nebe 
sestoupil a kázal vám jinak, budiž proklet!“ A

co Pá
a ohavný.“ A

svatokrádc

ale naopak, neposlušnost.“ Tolik Bernard. A v duchovních ustanoveních 
v neslušných 

také je
dodržována poslušnost.“ A

v Dt 4: „K slovu, které k vám mluvím,

47

od svaté poslušnosti, nýbrž od nedovolené, aby neposlouchali preláty 

po

v

zrušit chvalitebný zvy

em.“

Inocen I., kvestii 3.: „

a

k kapitole 
„K apoštolské“. 

generální Adam, hned po mé
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iklef je katolický 

Slovo „katolický“ nedovedu v jen tak, 

v
aby byla má duše tam, kde je duše mistra Jana Viklefa.“ A také dnes 
doufám, i když to netvrdím, že je jednou ze spasených duší. Nechci ale 

poznání, že je odsouzen. Spasitel a nebudete souzeni.“ 
Dále

exkomunikovat, tak že by tato exkomunikace byla spravedlivá, pokud ho 

Dále se klade, že v kázá

z nenávisti, n

Dále se klade, že svým kázáním

z

179

svazuje nebo rozvazuje. Ne že by svazoval nevinné a rozvazoval vinné, 

a z

e soudí vždy podle pravdy, a 
to i zavržení.“ A

tresty, ale tamtéž 

se zakládá na Božím slovu v Lk 5,21 podle 43. kvestie. „Já sám snímám 
nepravosti a tomu mistr hlubokých smy

rozvazovat. Jinak 
ale svazuje a

rozvazuje ji od 
mistr hlubokých sentencí k tomu dodává: „Komu 

totiž od Boha. Komu je zadržíte, totiž ohlásíte jim, že jsou jim zadrženy, 
t tom nemýlíte.“162

POSLUŠNOST

v

162
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í než 

o

k,

rozvázáno i
lidem dát Ducha svatého a ným odpustit 

ty sám, 
Hledej 

Duch 
svatý a nejsou lidskou zásluhou,
a hned dodává: „komu odpustíte, tomu jsou To znamená:
„odpouští Duch svatý, a ne vy.“ A

Jeroným k
bývají 

A v

malomocnými a
a mohli rozeznat, kdo je a

49

pohoršení a kamenem

Dále se klade, že svým kázáním popuzuje lid proti panu arcibiskupovi

arcibiskupa s

udeu, 

vlastnímu, ale cizímu lidu. 

který vlastníma rukama položil její základní kámen, osvobození krále a 

a byl jsem ustanoven ke kázání slova Božího. V této kapli jsem kázal slovo

poslouchání slova Božího osadníky jiné farnosti.

Odpovídá se, že z moci Boží a z

Bula Alexandra V. 

poselstvo k
k z Hradce 

V. odporoval
a tak ho nový papež obsílkou z výslechu. 

o, které u papežského dvora 
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odevzdalo dary a hlásilo: „V Praze a v markrabství

-

kostelích katedrálních, kolegiátních,
farních a klášterních.“47 udy, 

kde se smí a nesmí kázat.
jeho postavení 

hopitelné. Již 20. prosince 1409 novou 
apoštolské

ty, kdo se tomu budou protivit, mají být uvaleny církevní tresty, bez 
možnosti dalšího odvolání. 

rok 1410
Bula Alexandra V. k

Brodu a Jana Eliášova a z
práv Adama z Neže

k Alexandrovi

Dosud totiž nebylo v

arcibis Praze a v

nátlak krále. To však neznamená, že král nebyl v právu a že v

47 To byl obs

177

které je v tom kalich

m sebe tupíš a 

o
Pavlovi, ale Pet

znamená, až do smrti se ho držet láskou a prospíváním v lásce se stát 
jedním z

Boha a
i láskou se ho až do 
smrti držet a stát se jedním z

Boha“ u Ducha 

Boha. 

tom v obecném kázání na úryvek 

Krista 
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patriarchy antiochijského, pana Konráda, biskupa olomouckého, vznešeného
knížete pana Rudolfa, vévody saského,

el
jsem se totiž, že odpovím na všechny i jednotlivé námitky a také jsem se 

ipraven se zodpovídat ze všech 

tak, že by se zavázal ke stejnému trestu dle kanonických ustanovení. 
Psáno v Praze mou vlastní rukou na den sv. Jiljí:

musel opustit Prahu:

v

kázání papeži 

vyslovuje

s
Kristovo k

51

potírat. 
Boloni otráven 

17.
se znovu odvolal i k tomuto

omezující kázání za daných okolností odporuje Božímu zákonu a je 

buly 

Janem Šindelem, který byl v

se arcibiskup na druhý den chystá vyhlásit. Univerzita pak vydala 
prohlášení, že s pálením knih nesouhlasí a obrátila se na krále, aby 

univerzitu. S
které arcibiskup ustanovil do komise k posouzení knih. Král Václav 
poslal k arcibiskupovi s dotazem, 

s ustanovenou komisí i se svými sufragány a s pražskou kapitulou ohlásit

48

48 Húzné, Hroch z Podvek, Michal z Drnovic, Petr z Valencie a Jan 
z Landštejna a jejich právní zástupce mistr Marek z
Viklefových knih odvolali k nihy
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jejich 

krále Václava IV., který byl o pomoc v papežem. 
zákaz kázání v jakýchkoliv „soukromých 

místech“,
po šesti dnech od tohoto vyhlášení pod trestem exkomunikace. Velká 

nich tento 
zastavení Husových kázání vzbudil.

Výzva k odboji

Betlémské kaple v
jindy. Hus vystoupil na k

zvolal 
Viklefovy knihy a 

oznámil, že se proti tomu hodlá odvolat. Zvolal: tom 
podporovat?“ A lid volal: „Chceme, a podporujeme!“ Na to Hus 
zvolal: 

Mojžíšova.“
49

49 Na koncilu p
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lidi z

základního privilegia vysokého u

Vyznávám dále, že jsem se odvolal k Apoštolskému stolci proti 
rozhodnutí v záležitosti

tolského 

mnohých lidí jsou tak nakažena, že p

Betlémská kaple soukromým místem. Je to totiž místo potvrzené 

lidu, uškodilo by duším, zavinilo pohoršení a lid by to 

k
život jak v
na radu mnohých usoudil, že by bylo pokoušením Boha vydávat se 
v

stolec poslouchat, a proto jsem za sebe ustanovil obhájce a zástupce. 
Z

Vaší svatosti, abyste mne skrze milosrdenství všemohoucího Boha 

jsem už s



174

pokrmem a 
neobtíženi budeme stát v pohotovosti k hlásání evangelia pokoje, obuti 

Duchu 
pohotovost k hlásání evangelia 

pokoje“. Touto

1. 9. 1411

s

její hlavu Pána Ježíše Krista jsem 

Apoštolského stolce nepravdiv

53

bylo v Betlémské kapli p
50

jako Hus a jeho
reakci. Poslal vzdoropapeži Janu XXIII. žalobu – ne už všeobecnou, ale 

že i po vyhlášení zákazu kázání, nadále káže v Betlémské kapli a 

papežskému dvoru, 
kde by se zodpovídal a byl potres

zradu svéh

Spálení knih a exkomunikace „neposlušných“

k vykonání svého rozsudku nad knihami. Král, který byl proti spálení 
knih, nebyl tehdy v Praze. Arcibiskup svolal do svého domu na Malé 

byly knihy v

50

kdo by se jich v asi polovina Prahy a 
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své 
18.
odvolání k
Už samotné odvolání vykládal jako protivení se 51

Tato nesmyslná exkomunikace vyvolala velké rozbroje mezi 

a svá mnoha pražských kostelích lidé 
katedrále sv. Víta se 

s

s
vyhlašovali exkomunikaci Jana
nelhali. Výtržnosti jedné strany byly pak opláceny výtržnostmi strany 
druhé. Nepovolaní napomínatelé byli v

lidi držící s
a v jiných 

s
potupných písní a 

jejich zpíváním po ulicích. Církevníci na to odpovídali skládáním 
Husa. O arcibiskupovi se zpívalo: „Zajíc 

51

173

domnívají, že zákon smrti pro dlouhý zvyk vešel v platnost. Nedbají 

v kapitole „Když v

I. kvestii pod 

služebníkem, tím že prodávají duchovní dary. Prodávají dary, ztrácejí 
život a 

vyhlazen 
z
vyžadujete dary po duchovní milosti. totiž, jsou potomky
Géchazího,

se vy svatokupci

jsou zatraceny i s
peníze.“ (Sk 8) Ale i vy všichni se bojte a pohotovosti k hlásání 
evangelia pokoje

,
kapitole „Dudum“ 

z
Boha, nechce 

e tedy, že nemá pravou víru, 
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majetku 

nemají nic na své živobytí.“ A kousek dál píše: „A k

skvrnití ty

Klervo, jako spíše muž prozíravé 

pokrytecké lakomství duchovních. Abyste s
marnostech, 
s z 1 Sol 2: „...ani lakomství 

Mnozí také stojí ne k pohotovosti k hlásání evangelia pokoje, ale 
v pohotovosti k bezbožnému a svatokupeckému vymáhání. Za svátosti 
vymáhají dary nebo peníze. Svatá synoda Triburská, a tím i církev, 
v I. kvestii

udíleny zadarmo bezplatnou zprávou.“ A vymahatel není omluven ani tím,
že by snad peníze vymáhal po
Inocence v o hodnost, 

zvyku ani po
aby se nic nevymáhalo ani po. Je to svatokupectví! Ani pod záminkou

55

nich napsáno.“ Václav 

52 Arcibiskupovi 

univerzitní disputaci, v

probationibus propossitionum), O univerzáliích, O ideách. Hus sám vedl 
zahájil 

slovy: „

Hospodina svého a 
v pomoc Ducha svatého, že Pán sám dá mi stálost. A naleznu-li milost 
v
Druhá strana v
zachoval a je plný rouhání.53

52 (Možná na podobné zákazy naráží filmová pohádka Pyšná princezna, kde král 
zakázal zpívat.)
53 MJH, Flajšhans, s. 186-
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Král s
kaplích

je porušením svobody slova Božího.54

posel Jana XXIII. Antonio de Monte Catino, aby vykonal obvyklé 

sloužilo k

Svými dopisy se k žádosti 

Protože královna Husova

o k poslouchání slova 

žádající, k Praze dne 

U papežského dvora vzdoropapeže Jana XXIII. v Boloni, byly 
ny kardinálovi Odonovi de Colonna,55 a to 

54 srov. 2 Tim 2,9 a zakládací listina Betlémské kaple.
55 417 kostnický koncil. 
Ani on ale nebyl jediným vystupujícím papežem. Tehdejší papežské schisma se 
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žího a 
nestojí v - výsosti.

chválili.“ A podle slov Apoštolových ve Flp 2: „Všichni hledají své zájmy
a ne ty, které jsou Krista Ježíše.“ A jim s

v bo daru, 

, odmítejte pomíjející odplatu. Mnozí totiž stojí v pohotovosti
ke lži, hlásají lživé, kratochvilné, rouhavé a klamné zázraky. Nekážou lidu
jeho viny, ale hledají j Jer 23: „I v prorocích

Ti nic neprospívají tomuto lidu.“ Vy ne tak, ale v pohotovosti k evangeliu.
Mnozí také hledají dary pomocí výsad mnišství, vyhledaných 

oslužbou. Není vyhledáván užitek duší,
ale dary. Ptáš-

aby byly rozmnoženy, a výdajem se získává jejich hojnost. Pohledem na 
ce než k

rozpalování k

Myslíš, že se tímto vším sleduje zkroušenost kajících neb
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Tak se na vás naplní spravedlnost. Proto 

v pohotovost k hlásání evangelia pokoje.
s em k evangeliu pokoje, tehdy když poslouchají kázání s tím
cílem, aby poznali pravdu a varovali se zlého, konali dobré a pokud 

pokoji s bližním a 
pohotovosti k hlásání evangelia pokoje tehdy, 

když životem napodobuje Krista. Ne z
z

stojí obuto v pohotovost k hlásání evangelia 
pokoje. pohotovost 
k hlásání evangelia pokoje,“ 

e své nádoby. Mnozí se totiž od evangelia pokoje vzdálili a 
6: „A proto mnozí 

z
e

Spasitel v J

v

jsem ty proroky neposl
by lidu ohlašovali má slova a odvraceli by je od jejich zlé cesty a od 

– ti kdo se bez Božího 

57

s

dostavil k papežskému dvoru. Do Prahy tyto rozkazy dorazily krátce po 

„Žádám Vaši 
svatost, aby tyto nové nálezy byly zrušeny a stranám,

mého 
bludu ani z

Betlémská kaple byla zachována a stvr

v
lid. Kdo však by

soudem.“56

úst Jana 
Husa v Betlémské kapli. Dopisy zastávající se Husa poslala papeži také 

Janu
papežsk

Jana z Jesenice, který studoval práva v

56 Z
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57

Dopis z Anglie
V

Betlémské kapli v 000 

A následkem toho

glii 

že teologická fakulta 
v Boloni odmítla vykonat spálení Viklefových knih.58

rok 1411
„Exkomunikován“ papežem
V

k
exkomunikaci pro nedostavení se k
aby bylo ve všech pražských farních kostelích vyhlášeno, že Hus byl 

57 Dopisy krále Václava papežskému dvoru v

58 V Boloni se o to snažili poslové pražského arcibiskupa. Fakulta to odmítla a mistr 
Jan z
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mají být

v obecném kázání na slovo z Lk 3: „Nic více nevybírejte nad to, co je 

loupeže. Nazývají to požitky, protože 
svým 

Není to mé, ale církve, konventu, obce, šidil bych pána, šidil bych 
církev, konvent, obec nebo kolej, kdybych to nezabavil.“ A sv. Augustýn

neznámé, bídné, psotné. A zanechal-
-

é, obklopeny zásobami. Církvi nedávají a 

– tzv. pomáháním –

milost Ducha svatého. Mluví 

dostává z
zabavoval maje
duchovním.“ Tolik Augustýn. 

rovným pravou svornost 
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kdo ustanovují nepravá práva a spisují 
mého lidu. Vdovy jsou

den navštívení a zpustošení,

K
nebudete mít žádnou a budete zatraceni! Vy, jenž jste pro zlé zákony 
ustanovené k vymáhání zavrhli zákon On ale v Num 27 praví: „Tehdy

aby byl tento záko

ni strýce, 

v 2.

59

Výjimkou byly jen dva farní kostely: sv. Michala a sv. Benedikta na 

Prachatic. U sv. Benedikta jakýsi Mikuláš neboli Míka z

Vyhlášení exkomunikace znovu velice popudilo krále Václava. 
Rozhodl se sám nas dalšímu omezení církevní 

uhrazení 
Roudnice 

pronásledovat všechno duchovenstvo, které interdikt uposlechlo a 

sv. Jiljí a sv. Mikul
strachu arcibiskupa neposlechli a konali bohoslužby dále.59

a konali bohoslužby jako obvykle. Král se obával, aby arcibiskup 
neodvezl svatováclavský poklad, jako r. 1409. Proto 6.

60 vjel na koni do katedrály, 
noci 

pak nechal prohledat tajné výklenky kostela zakopané pod zemí a na
druhý den nechal poklady i s

59

60 Byli to kanovníci Jan z Královic, scholastik Jan z Malešic, kustod Velislav z Boru, 
Václav Knobloch a další.
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Praze 

omezení moci církevních 
61

papežského soudu a interdiktu nad Prahou. Arcibiskup tehdy na královo 
Husem zastaví a žalobu u papežské 

arcibiskupem. Arcibiskup 
výroku krále a jeho rady.62

h bludech v zemi 

strany, že však ustupuje z
63

61

zboží“ na tak dlouho, dokud by se žalovanému nenahradily vzniklé škody.
62 Osobnosti, které podepsaly dohodu z obou stran, rada jmenovaná králem k rozsoudní 

63

nterdikt. Král se 

otrestat. 

s
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mluví Bernard v 1. knize k
kdy jsi svobodný, kde jsi v

jho tvé služby. A nenamítej mi nyní slova Apoštola:

K tomu máš daleko! Zda on takto sloužil lidem v jejich hledání mrzkého 
zisku? Zbíhali se snad k ,

uvedenému citátu o sporech 

aznívají zákony, ale Justiniánovy

k Pánu s
ocházející

z

zákon
aby tyhle žvástali?“ A protože tedy spory duchovních hromadí na církev 
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nestydatí kaplan

nich
ch úst“ a následuje: 

Hospod
odstoupili ode mne.“ Odstoupili totiž od poslušnosti Bohu a tak 

poslušnosti 
biskupovi a provozují tak zpupnou neposlušnost. Je již jen mál ,

synové Beliálovi? Jaký je užitek z jejich vyjmutí z poslušnosti?“ -
sv. mnich Bernard v 3. knize K Eugeniovi. Není z toho žádný užitek. 

? Bojím se, aby užitek z
v vyjmutí 
z poslušnosti se bál i sám sv. Bernard a proto píše ve svém Apologetiku: 

kdy pokusím 

poslušnosti. 

se s tebou chce soudit o 
1 Kor 11: „Jestliže 

, Pavle,

duchovních, jsi-li v

61

v zemi struktura, která svým majetkem a mezinárodním vlivem 

interdikt neposlechli. Také nestáhl žalobu na Husa od papežského 

ním ale 

psal Janu XXIII. dopis, 
v tloval, že bludy, z
oznamoval, že mezi ním a arcibiskupem došlo k

papežské kurii.64

Litomyšle k
Janovi Železnému, který byl s králem v

vymyšleným

z
pro
v FLAJŠHANS I., s. 71.
64

Tišnova. Se souhlasem celého 
kap. „Husovy

ní 
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nucen odebrat se k jeho bratru Zikmundovi do Uher a žádat jej, aby se u 

–
enskou 

Hazmburka se 

v kapli, která se dodnes nazývá Hazmburská. 

V Praze zastavilo anglické poselstvo 
k uherskému králi, v
z nich byl Jan Stoke

oponoval. Stokes se nedostavil a 

schvále

odpovídá na ni, že Viklefa v
al odradit a vedl disputaci i bez 

Stokese. Hus zde že
nýbrž doufá, že jím není, a že je jedním z

165

všichni jsou bližní, ale všichni hledají své vlastní zájmy. Jsou sluhy 

sedadlech a ostruhách, ostruhy zá

zaslouží, ale vynakládají je na ono t

zápasu s

obrátit. Tolik se rozmohli, tolik se rozmnožili. Rána církve je 
a nezhojitelná. A tak,

cího v

poskvrnili mne hanebným životem, hanebným ziskem, hanebným 

Jestliže tedy duchovní ve své pýše pohrdli Pánem a poskvrnili ho 
hanebným ziskem a církev poskvrnili pokrytectvím, jak potom dali 

Uvažuj ale nyní nad druhým požadavkem spravedlnosti, zda ho 

tomto uvažuješ, jsi-li slepý, rukama nahmatáš, že tento požadavek 



164

Pohlédni, pr

pochopíš, že neudílí Bohu pocty, které mu náležejí. Jsou povýšení jako 
Lucifer a pohrdají Kristem. Mluví o tom Pán v Iz 1: „Syny jsem vychoval

3. knize Registru: „Jak to Pravda 

pokory, se podrobují 
1. kap. 

všichni její jsou se na A pr asi, ó svatý

Hojí ránu dcery mého lidu prázdnými slovy: pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj
není. Zahanbili se snad za svou ohavnost, ne ti se nestydí. (Jer 6 a 8)

nard, který zkoumal církev. V 33. kázání na 

ale všichni protivníky. Všichni sluhové, ale nikdo z ;

63

Nový arcibiskup, exkomunikace papeže
pražským arcibiskupem zvolen mistr 

IV. Dne 2. prosince 1411 prohlásil 

65

66

rok 1412

Jan XXIII. – antikrist

kvodlibetní disputace (na libovolné téma), kterou tehdy vedl mistr 
Michal z

ty dny v církvi 

ý byl i v dalších staletích pokládán za 

jméno Jan.67

65

Rimini. Jan XXIII. 

Boloni.
66 VOOGHT (13,14), s. 71.
67 Odvážil se toho až kardinál Roncalli, který také svolal druhý vatikánský koncil. 
Tento druhý Jan XXIII. nebyl pirát
zahájený koncil odstartoval proces apostaze Vatikánu, který pak završil Jan Pavel II. 

pohany. Oba tyto pseudopapeže v
rgoglio sídlící ve Vatikánu. I když se tedy 



64

V
Byli to legáti Jana XXIII. Hlavním z

vydala ale 

níky. Odhadováním se 

odpykat utrpením v

existovalo promyšlené 

zachov

Písmem (2 Sol 2,3-

prorockým byl. (srov. H r. 1413)

163

Habakuk v
jeho podíl a 

Na bidlech vás 

leží v
které budou uvrhnuty do r

k
zdrženlivosti. Chcete- hrobu hubení, tak hubení,

bedry opásanými.“ atd. 

í, když na prvním 
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dále: „Jsou-li tedy ukazována knížata, a jsou-
už nevztahuje na lid.“ Tolik Origenes. 

Ó kéž by o tom uvažovali papežové, kardinálové, patriarchové, 

nich i kryjí smilstvo sv

– což je nejhorší – upadají do smilstva 
a jsou v
5: „Jejich

nim. Jim je 
cesta Hospodinova známa… ale i ti rozlámali jho, roztrhali svazky… 

? praví Hospodin.“ Prorok zkoumá 

ciz
jakoby z

K , bez jha, splašené tele a býk, který 

ávy 

ustanoveni k hlídání, ale nejsou to m

65

s
K práce pronajímal celá arcijáhenství a

pak ustanovené sumy. Za takové nájemníky se ovšem nehodili zbožní 

s
Tiem vydal písemnou instrukci pro kazatele, jak mají odpustky ohlašovat.

e byly ustanoveny 
k

každém 
z
V katedrále se tato pokladnice vzdoropapeže Jana XXIII. nacházela 

horlila proti n

tzv. udílel

falešným papežem a pak, jako podmínka k jejich získání byl stanoven 
ním mnoho 

rozporu se zákonem 
Krista Pána.68

68 souvislosti
s ha“ 
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pape
s tím, že prý nejsou kompetentní posuzovat papežskou bulu a protivit se 

é podíly.
ním 

Prachatic 
v

trach postavit se odpustkové bule utrpení 
v
Jan XXIII. Univerzita se tedy k

kázat v Betl

eologická 
fakulta vyslala k arcibiskupovi dva mistry s žádostí, aby tuto disputaci 

k „Jsi 
tedy ochoten uposlechnout „Ano, 
jsem ochoten z celého srdce!“ Oni se zaradovali a obrátili se na 

s

161

zatvrzelosti stojí, jsou zatvrzelí 
v

sv.

novil v Provinciálních statutech, že 

vyhnáni z
tent

s dcerami Moábskými,“ a následuje: „...popudila se prchlivost Hospodinova

29. kázání: „Hle, 

ke zkoušení, aby by

balí 
odsoudit ty, kdo s

je je Mojžíš, to znamená Boží zákon, 

od lidu.“ Kdyby toto lidé zvážili, nikdy by se neusilovali vládnout lidu. 
- .
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nale doufejte v milost, která vám 

prvním odpadlíkem, jsou to 

bohem ob
Z

1 Sam 2. 

rádežný 

to je prznitel panny s
manželské smlouvy a každý únosce, to je prznitel panny nebo vdovy 
nebo manželky bez jejího souhlasu – tito všichni si z
vybírají ty, které jsou horší – a z

listu ke Galatským a je 
to napsáno v XXIV kvestii 3. 

To dokazuje Apoštol v

Vypravují o tom, že znají Boha, ale svými skutky to zapírají; jsou ohavní,

svatému, se Bohu nelíbí více než pouhá slova protivná Písmu svatému. 

67

arcibiskupa: Tu 
je ale Hus vytrhl z omylu: 
apoštolskými u
papeže shodují s
poslouchat. Když ale uvidím, že je tomu naopak, neposlechnu, i kdybyste 

Za normálních okolností

dané situaci k tomu ale 
nedošlo, což nám dává tušit, jak zmatené a nejasné byly tehdejší církevní

Praze Hu

z
i Hus. Z
z

vyslovovali s

místa a prohlásil: že 
ty odpustky jsou neplatné.“ Na jeho slova se zdvihlo velké množství 

„Jdeme tam s tebou.“ Na to rektor, mistr 
Marek z Hradce Králové vstal, zdvihl ruku a vlídnými slovy utišoval

e Marku, ty za mne 
Nakonec se ale 

v amotného. 

tomto smyslu napsal 
Polsku i 
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v králi Vladislavovi a 
vybízel ho, aby se snažil ze svého království svatokupectví vymýtit. 
V

toho vznikly veliké škody. 
V

69, beliálisty a 
mamonisty. Autor spis

Voksa z Valdštejna, jeden z krále Václava. Pomáhal
mu mistr Jeroným. Z

ky. Vezl listiny s

za vojáky a provolávali: jeho bulami a listinami.

V
z získání 

„Ty odpustky jsou 
neplatné a ty kážeš lži a podvod!“

69 srov. démon Asmodej v Tob 3,7.

159

A následuje: - 7. Za sedmé, protože 
-li 

,

(Mt 8) 

-
pohoršuje- - -li

-
nekoná-

-
„ atd. 

V našem citátu Apoštol napomíná ke stálosti v
v jednání a k

ka
na rozcestí slávy a pekla. K
pravdou.“ K
K pohotovost ke hlásání evangelia pokoje.“ Je 

bedry opásanými pravdou.“ Stojí ten, kdo zachovává lásku,

pokud nepochází z
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hrozte a máte-li rozum, 

Slyšeli jsme o vystoupení k
Nevábí-

je bolestný pád, který následuje po ztrá
a v

evangeliu 
- 1. Nakaženi sprostotou

t. Tam bude 
- 2. Za druhé pro jejich špatný život praví Pravda 

A následuje: -
a v

jeho království všechna pohoršení.“ A následuje:

- u
v
následuje: -

ít spoluslužebníky, jíst a pít s opilci: Pán toho 
hodinu, v

pokrytci.“ A následuje: 
- u. Proto na

tebou a pili… A on

69

Jako reakce

Ozn

z
vení. Aby svatokupci 

odsuzovali. Svatoku

heretické a odsouzeníhodné. Tohoto úkolu se nyní zhostila teologická 

boji za reformu církve. Nyní 

Od teologi

teologii 
p

Viklefových knih, 
které v je podle 
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událostí.70

Viklefa a navrhovala, aby arcibiskup 
z

tím, že kdo se podle 

Jednání na Žebráku
Zprávy o dalších jednáních mezi Husem, doktory teologie a králem 

ze Znojma proti Husovi, v e. Hus byl vyzván, 
„Spis odevzdám,

touto podmínkou: Jestliže bude 

a prokáže se, že mne neprávem obvinili z
o život, pak budou upáleni oni

„Proti Husovi bude stát jen jeden z nás. 
Všichni se k „Vy všichni 

70 vní moci). 
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života, vzorem v
ezi spravedlivými

v pohotovosti k

obut v pohotovost k evangeliu pok

jemu stali podobnými: 
kdo by s prvním odpadlíkem nestál v
nestál by obut do spravedlnosti a pohotovosti k hlásání evangelia pokoje,

šnost bez 

ona; Bálem svým 

pekla, Antikrista,
temnoty, poslem zlého, polnicí

špatnosti
pýše, 

Kristovu

v zatracení hlubší. 

žal, od života ke smrti, 
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Ó kdo by nemyslel na tyto tak veliké odm

z

je marná sláva! Ó, ne tak vy, bojovníci Kristovi! Poslouchejme rozkazy 

„...kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen“. (Mt 10) A v 2. a 3. kap. 
e se tedy 

s

Kristovi. Modleme se obuti v pohotovost k hlásání evangelia pokoje, 
jako Kristovi správcové. Aby tak o nás lidé smýšleli jako o služebnících 

v
obzvláštní

Ábel, spravováním Noe, arciotcovstvím Abrahám, rádcem Melchizedech,

pomazáním Kristus. „Kdo je to

stva, okem slepých a nohou 
chromých, solí a

Pána Ježíše Kris mravech a 
v

71

Další jednání o Viklef

V

klášterním kostele 
sv. Jakuba. Jmenovali se Martin, Jan a Stašek. Byli odvedeni na 

podle nedávno vydaného

Husa se to velmi dotklo,

který se asi dalšími mistry a asi 2000 

e nabízím k potrestání

„Dáváme vám svoje slovo, že se zajatým 
nic nestane.“

aby se také ostatní lidé rozešli. 

vyvést k
–

dnešního p
voják vyvolával: 

Na to mnoho lidí stojících okolo volali: 
i duchovní, 
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popravených. Hned nato se 

„Tito jsou svatí.“ Veliký 
zástup m

znovu lest. Hned druhý den, v úterý 12.
tím, že je vedou k výslechu. Jakmile ale byli 

a volaly: Vojáci 
z radnice vyvolávali, aby se lidé rozešli, a

V
em 

teologickou fakultou. Z

nich jsou 

155

(Mt 26) A u Mk 13

e se“,

udatnost, ostražitost a ukrutnost ne
den záhuby. A aby se jí bojovníci vyhnuli, mají unikat obžerství a 

o tento

kolem beder.“ atd. 

bojovníci uniknou každému zlu, neztratí ze své hlavy ani vlas, bez škod 

své duše zachovávat v Kristem 
Pánem všechno dobré a navíc s

Kdo komu? Král slávy porušen
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7. kapitole Knihy 
údolí, bylo 

písku na 

tyto dva národy leží v

„pokornému“, Gedeon byl totiž zkoušen v
vojsku Kristovu. Neschází ani Gog a Magog. Ti, dle Glossy, znamenají 

i od 
vás zabijí a budete

U Marka 5 totiž vysvobozuje z posed
podlehl v boji. Zeptal se toho, kdo ho posedl: „Jaké je tvé jméno?“ A on 

posedlo množství,
z

toho je 

73

Pražan

shromáždili v Karolinu. V
z

to je místo ustanovené k
vzal sám rektor Marek s mistry Fridrichem Epinge (kterého Hus r. 1414 
vzpomíná v

se spolu s nimi odebrali do Karolina. Když

dokázáno z
své rozhodnutí: každ

Druhého dne, v
do B

24.

utrpením nenechali odstrašit od pravdy. Z

jak bojácná je jejich víra. Nikam s ní šli 
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by tam upáleni
kamkoliv!“

nich se u 
4

Písma a pak také tím, že jejich 

o
slovo, že každá moc je od Boha. Vztahovalo se to nejen na moc církevní,

-

, ne v souladu s Božím 
Božího 

i ve vztahu k duchovní moci, pokládal Hus za zásadní

neznamená, že je to tím pádem v

153

ozdoby, které vyžaduje. to, co nosívali – zákoníci na svých

tedy opásáni kolem beder“
pokorní, spravedliví a 
evangelia pokoje. Tak se stanete podobni Kristu a posíleni v Pánu a v síle
jeho moci, budete moci v

oti zlým 

atd. 

s o
k

v jeho pomoc. Také kdyby poznalo veliké množství

Kristus. K tak velkému boji Kristovu se totiž 

válk
posiluje v

J 17: „Ale doufejte, 

vám dám ústa i moudrost, které nebudou moct odolat všichni vaši 
protivníc boji 
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F

Vyznává, že zná Boha, ale svými skutky ho zapírá, a tak je falešným 
Kristem a pravým Antikristem, a takový není jeden, ale je jich mnoho. 

1 J 2: „...a nyní 

Kristovým jménem odporují Kristu svými mravy. Ti rozptylují to, co 

mnou nes

–
V -li v mravech a ve zlých skutcích? Skutky se
v a obléká v Antikrista, podle Apoštolových slov v „…oble te
se v
tichost a pokora, chudoba a spravedlnost, pravda a zdrženlivost. On sám 

jsem tichý a pokorný srdcem.“ Hle, tichost a pokora! A v
tak také každý z

„Nebude-

tamtéž: „Vaše nikoli, nikoli.“ Hle, pravda! A v Lk 12:

75

71

Z

vlastní všechno, co mají, pouze ti, kdo jsou v lásce neboli v milosti ...“ 

zneužívání kralování schvaloval; ‚byli knížaty‘, totiž podle jména, ‚ale 
neznal jsem je‘, tj. neschvaloval jsem jejich uchvacování vlády co do 

Kristovu a veškeré odtud pocházející dobro, ale neschválil a neschvaluje,
že král Pilát zneužil královské moci. jakém pravém

spravedlnost…“ (s. 323- h neschvaluje zlé 
tom co koná zlého a neschvaluje to, že žije 

v

.

71

–
trvale setrvávajícím v
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milosti 

svátosti,

nimi 

v

toho, že skrze nehodného a 

a kázání slova Božího.“ (s. 330-1) A hned 

151

podobovat Krista 
Pána. Jinak by totiž brali nadarmo jméno svého Boha – Krista a 

n, kdo Krista pramálo 

m je ten, kdo všem prokazuje milosrdenství, 

ým,

ním já neplakal?“ 

n

do svého pokojíku a zde se oddával modlitbám, konal posty bez smutku.“
Tolik sv. Jan Zlatoústý.

Z svatých plyne, že jen ten je pravým 

mocnostem, proti v
den zlý odporovat 

atd. 
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Husovy písemnosti

Husovo kázání na sva 161

spravedlnosti, obuti k
Tak je psáno v

má být v boji 

boji, 

u šílený zmatek nebo zkázu. Když 

v

nad vojskem Pána 

zbroj slovy: atd. 
blízka, má být 

v

kolem beder.“

161 FLAJŠHANS I. s. 161-179.

77

Vývoj Husova proce

a IV. k papežskému 

Ja únoru 1411 vyhlásil kardinál Colonna Husovu 
exkomunikaci z

nich

v

72

neposlušnosti církevním 

72

utekl r. 1408 s královské pokladny na zvelebení Jílovských 
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Kardinál se k nim choval velmi 

od papeže.

Hlavního Husova zástupce mistra Jana z

toho, že 
podporuje Husa v

u papežského dvora rozkaz, aby Jesenic neodcházel z
1412

byl z
z

v
zabránit rozsudku „ale byl odkázán, aby se neujímal ka 73 Takto 

intenzi

evangelium), je už každý,

73 SEDLÁK s. 259.

149

narodil z Marie Panny“

hlavou, vypustil duši v

a visel za krk na tom

popel. Když nalezli 
ašli mezi 

obrátili v popel. Suknici z
vojáci spolu s „Aby
relikvii, a my ti za to dáme tvou náhradu.“
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ním dnes budu kralovat.“
Potom ho svlékli z jeho šatu a provazy ho uvázali k jakémusi sloupu,

s rukama nazad okolo

západu.“

y. 

Poslední slova

Hoppe z

on pohlédnuv k

Když to maršálek se 
synem Klemovým uslyšeli, hned tleskli rukama a odjeli. 

Smrt
Vojáci ho hned zapálili a mistr v tu chvíli vysokým hlasem 

zazpíval: „Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nad námi“; a podruhé: 
„Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou“ „Jenž jsi se 

79

hodný jakékoliv likvidace. Takový podle nich pozbývá všech lidských 

zájmu „vyššího dobra“. 
z

Jesenice. V

zde už nebyli. 
Tehdy, v srpnu 1412, se Jan XXIII. rozhodl Husa odsoudit. Odevzdal

vyhlášena s n ním nikdo nesdílel jídlo ani 
pití, nemluvil s

y Hus byl pod 

bude také každý, kdo by se s ním jakkoliv stýkal a všude, kde by se Hus 

Pokud by se potom Hus v

delší „nekajícnosti“ byl stanoven trest znovu vyhlásit jeho exkomunikaci

srpnu nebo v s

velkého utrpení i duchovní škody skrze zastavení vysluhování svátostí 

terý psal ostatním 



80

Mikulášovi z
nebo na krátko odešel z

„Pokoj Vám, ten pokoj, který nebude mít ten, kdo se usiluje o pokoj 
-li 

horliví v
74

Husovi druzi v kazatelství h
aby v

Praze 1412) symbolicky
upáleny odpustkové buly Jana XXIII., a o dalších nepokojích vyvolaných

75

v
jce Viklefova

ním v tom stáli zajedno, byli bez dalšího soudního 

aby je potrestala. Dále, aby Viklefovy knihy, které by se našly v
kdekoliv jinde, byly

Jesenice, Zdislav z Vartenberka, Jakub ze 

demagogické taktiky všech, kdo zneužívají církevní moc: Potom, co se 

sporu s ostatních 

74 Celý list v MAREŠ, s. 70.
75 Asi v prosinci 1412. PAL. DOC., s. 457.
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t se zbraní v ruce.

Na popravišti
160 pozdvihnul 

svého ducha“. Ten verš opakoval. Okolostojící ho slyšeli modlit se 
vesele a s
se vychází z

svatá slova.“ A jiní pravili: 
aby byl slyšen.“

„Nemá být slyšen, ani mu nemá být 
Když se tak mistr Jan Hus modlil, 

spadla mu z al 
„Postavte 

mu ji znova na hlavu, aby byl upálen spolu s
sloužil.“

místa modlitby a vysokým a 
srozumitelným hlasem, že ho i jeho mohli „Pane 

Hned ho 
okolostojícím. On je povzbuzoval a prosil, aby 

držel, kázal nebo prosil, aby mohl

ejen mými strážci, ale i 

160 „manibus expansis oculisque erectis ad celum“
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tomto rouhání shodnout!“

„Již od

ho odevzdáváme moci Potom také pravili: 

Ta koruna
byla z papíru, okrouhlá, vy i namalováni 

Tehdy pravil král vévodovi Ludvíkovi synu Klemovu z Bavorska, který 
držel v rukou zlaté jablko s „Jdi, vezmi ho!“

chrámu vyrazili kolem 
10. hodiny dopoledne. V

158

Když ho s tou k

jejich skutku. Šel dál, modlil se k Matce Boží a zpíval: „Kristova Panno 
paní,

volajícím!“159 vyzýval je, 

158 MJH, Flajšhans, s. 376.
159 Hymnus Christi Virgodilectissima. Viz PAL. DOC., s 557.

81

byl Hus zajat a odevzdán arcibiskupovi nebo biskupovi litomyšlskému 
nebo jinému soudu k

dalš

se zdržoval v Praze, byl nad Prahou znovu vyhlášen interdikt.76

privilegia. V
pochovávat zesnulé. To byla bolestná rána, která P

v Betlémské kapli.

76
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Útoky na Betlém, odvolání ke Kristu, exil

Na den pražského 1412

ústupu. 

cím jeho život. Proto, a také pro utrpení 

v Betlémské kapli. Tehdy Jan Hus z kazatelny, na níž stával už 10 let, 
vyhlásil: 

Odvolání ke Kristu
všemohoucí, jediný v a trojí v osobách je první a poslední

rozvazuje

nenapravitelné uvrhuje do záhuby. Také Ježíš Kristus, pravý
pravý byl v úzkosti a obklopen biskupy,
nespravedlivými soudci a

vykoupit vyvolené od
zahynutí, a proto svým

Jak 
, oznámil, a 

145

lidu a s 156

pravil: tomu, abych odvolal a odp

protože jsem nikdy nedržel tyto 
ale spíše jejich opak jsem psal,

a kázal, a také proto, abych nepohoršil tak veliké množství, kterému 
157A když to 

„Již 
vidíme, že jest zatvrzelý ve své špatnosti a tvrdošíjný v

Když pak z

Židy ses radil, 
odnímáme od tebe tento kalich vykoupení.“
„Spoléhám na Pána Boha všemohoucího, pro jehož jméno toto rouhání 

jeho království budu pít.“ A potom z
svlékali další roucha: štolu, ornát atd. a ke

biskupové k

156 MJH, Flajšhans, s. 375.
157 SEDLÁK na s. 351 v
nabízené formuli stala

nedokázal, byly i v

žalován z
né z
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vlašského,154 155 Mistr Jan 

mu v bludu a 
„Nikdy jsem nebyl, ale ani nejsem

z písem. A dnes tvrdím, že i kdybych mohl jediným slovem všechny bludy 
A když všechny 

v
„A kterak mi zatracujete mé 

l, lepší písma proti tomu co je v nich 

mých knih jediné 

zatrati
nebi a modlil se. A když byl rozsudek 

„Pane 
Jezu Kriste, tebe prosím pro tvé veliké milosrdenst

milosrdenství tvé.“
s e, posmívali se mu.

A potom se z
v

Pilátovi, v bílém 
rouchu byl posmíván.“

154 Tzn. Ital.
155 Text rozsudku: FRB VIII., s. 280. Vit též: uprkccr.com/clanky/m.-jan-hus.html.

83

jsi
beránek, který bývá veden na zabití, a nev

77

se ho, není, kdo by ho vysvobodil. Pohlédni tedy, Hospodine, ty jsi má 
neodstupuj

78 Bože 

lásky mne olupují. Za dobro odplácejí zlobou, nenávistí za mou lásku. 

vyhlášené bis

z
a s nejvyššímu a nejspr
který se nedá zastrašit ani uchlácholit ani ovlivnit úplatkem ani oklamat 

e

77 Viz Jer 11.
78 Viz Ž 71.
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už dávno pomlouval, Michaela de Causis,
lasem svatovítských 

skoro dva roky poskytnout slyšení

s toho je jasné, že není 
pravda, ž
k rozumných 

nimi jako se 

trestu

ale jsou milovníci zákona Ježíše

tomu, abych se mohl
k že nejsem zatvrzelý, a z

Já Jan Hus z

Betlém, podávám toto od

143

k A
dodal: odvolání, než k Pánu 

„Nepohrdal jsem 

z
zacházeno. A v tom všem se odvolávám na soudní spis, ve kterém je to 

tomuto sboru 

abych zde svou nevinu ukázal a zodpovídal se ze své víry.“ A když to 

Rozsudek

národa 
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z

152

tyhle bludy
že v

osoba v Trojici.153

A

„Odstup to ode mne bídného, že bych 

nikdy nevstoupilo‘, ale stále tvrdím, že Otec a Syn a Duch svatý jeden 

mistr Jan Hus odvolal k Bohu a odsuzoval

zákon

152

doktor.“
153

vrdil, že v

85

Václava IV. Prahu. 

Praha po

Jan který žil v sousedství 

kaple, ale spíš ty tisícové zástupy lidí v blízkosti jeho domu. Ostatní 

poto

které vadilo tehdejší hnutí pražských student nadšením pro 
Husa.79 Do dnešní podoby ji obnovili komunisté v 50. letech 20. st. 

nebo marxisty a kryptomar

ná
církev založená Ježíšem Kristem a do ní mají náležet všichni lidé. Proto 
v

radí dosavadního Marka z Hradce, 

79 POLC, s. 22.
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Prachatic, 

Krátce nato se do Prahy vrátil mistr Jan z

vysvobození z

z církevního 

neplatná a nicotná.
Není zdokumentováno, jak tehdy na bulu Jana XXIII. proti Husovi 

a na inte

Husovým snahám. Královna Sofie i po vyhlášení exkomunikace a 
oblíbený 

kazatel neopustil Prahu.

Na Kozím hrádku
V listopadu 1412 byl už Hus hostem na Kozím hrádku u Ústí nad 

Ústí. V

v
v Praze v

vyptávají se, kde jsem.“ Betlémské kapli 
povzbuzením ke stálosti 

141

velmi dlouho se modlil. Podle tamního podání je to místo u šestého sloupu
hlavní chrámové lodi. Zatím biskup z Lodi vystoupil na kazatelnu,

v
150

Praze, v
Husovi. První z nich byl: „Jediná jest svatá 

151 Ale kardinál kambrajský 
mu tehd

„A jak mám na všechny najednou odpovídat, 
když si je nemohu všechny najednou pamatovat?“ Když se za chvíli 

pravil mu: A po chvíli 
A mistr Hus sepjal

ruce a vysokým hlasem prosil: „Prosím pro Boha, slyšte mne, aby se 

Když však mu bránili, aby nic nemluvil
a aby neodpovídal na to, co mu bylo vytýkáno, poklekl, sepjal ruce, 

150

tom smyslu, že je 
král takovým dozorcem, který má pouze vykonat rozsudek, vynesený církví.
151Viz PAL. DOC. s. 225n; FLAJŠHANS I., s. 95-98;
VOOHGT (20); DENZINGER 627-656 (buly „Inter cunctas“ a „In eminentibus“ z r. 
1418); 
na: uprkccr.com/clanky/m.-jan-hus.html.
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den smrti
sobotu 

po Prokopovi, v

149

k

ním v

Kostnická katedrála – místo Husova odsouzení

svém majestátu ze všech 
nu s

druhé strany jiný kníže s taseným 

149 MJH, Flajšhans, s. 373.

87

V
Shrnul v
vystupoval z kazatelny. Traktát poslal do Betléma, aby ho napsali na 

níž done

Betléma. Z
Boha znamená 

svatokupectví, které by

bel 

80

v Praze konal,81 stížnost na pronásledování, které zakouší. Žádal zde 

královst
v

80Text zde na v kap. „Husovy písemnosti“.
81

velikonocemi, vánocemi, letnice
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Arcibiskup Konrád z Vechty

duchovních se mezitím stal Konrád z Vechty. Alb

82 Konrád z Vechty vyhlásil 
synodu na 2. února 1413 d
v

zahájením synody vyzval Husa sám král, aby opustil Prahu, aby se jeho 

poslechnout

v

82

velkým pohoršením pro celý národ. Hus na to reaguje ve svém slavném spise O 
svatokupectví: „Má-

peníze
poznáním k

biskupem, že by sám
ho tak potvrdil –

pražskému biskupství nastoupí.“ (kapitola V. A) A jak víme, Pražský most 
ích stále stojí…

139

pátek po 
Prokopovi, urození Páni Václav z Dubé a Jan z

Kostnici
spolu
chce- jeho knih, z podaných žalob a 
z

z Chlumu: „Hl -
li, že jsi v
o

em nejednej proti svému 

kterou jsi poznal.“ A on, mistr Jan Hus, s

proti svaté matce c
148 lepší a 

-li mi ukázána, 
tom stojící 

biskup mistru Janovi: Ale 
mistr mu pravil: 

odvolat.“ Na ta slova biskupové 

až do rána nového dne.

148 Užití tohoto výrazu „písma“ bylo v
neuznával jinou autoritu než Bibli. To je ale omyl. Viz výše. Slovem „písma“ se myslelo

Písma sv., tak z

oporu v Písmu sv., tedy v Bibli, ale protestantská zásada „pouze Písmo“ byla Husovi 
naprosto cizí.
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Od té chvíle nebylo pochyb o jeh
Husovy kontakty s

v Kostnici. 

145

V
vykonání posledních formalit Husova procesu. 

osáckého kláštera a
nabídla mu a o 

,
jen že je nikdy nebude hlásat.146 Hus odmítl i tuto možnost a
setrval ve svém rozhodnutí až do okamžiku smrti. Pokládal své spisy za 

a dosud ho nikdo o opaku. Mohl si snadno
domyslet, že po prvním ústupku budou kardinálové

to se pak stalo mistru Jeronýmovi. Nebýt Husovy 

tr z 147

145 FRB VIII., s. 9-11.
146

jeh
147 Následující text z –
viz následující poznámky.

89

O svatokupectví, v

rok 1413

celou fakultu návrh k
v toho naší zemi v

obecný lid popouzí k neposlušnosti k církevní vrchnosti a svádí je k

a duchovenstva v
z

souladu s vírou všeobecné církve. Proto žádáme: aby 
synoda z
sestavených teologickou fakultou a znovu prohlásila trest pro ty, kdo se 
jich budou držet; aby exkomunikace Jana Husa papežem byla všemi 

univerzity 

každý z 45 dávno 

svatých83

83 Hus nikdy neodmítal úctu k
zneužívání k synodálním kázání z r. 1407 cituje sv. 
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konat

záních; aby ten, 
kdo tento zákaz poruší, byl trestán svým diecézním biskupem, jemuž by 
v
již zakázaných písní na ulicích, v
Hus nekázal a svou viditelnou 
konání bohoslužeb v Praze.“84

svobodu hlásání jeho evangelia, pro spásu lidu a zahlazení nepravdivých

se držíme spravedlivého a správného výroku, který byl, v záležitosti sporu

mistrem Janem Husem, vyhlášen knížaty a radou pana krále a potvrzen 
a

z

to celou synodou se závazkem, že pokud mu nedokáže, z ho

rozkazu krále a z

v

v Praze a v Moravském markrabství nakažena 

84 PAL. DOC. s. 480.

137

ha, který byl doktorem. Choval se k

jsi nikdy nezastával.“ K Husovu 

„Z milosti Boží
už toho brzo

soudný den bude zjevena každá lež a 
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Žaloba byla sestave
vylhaná, jiná sice vybraná z
v

Kostnici 
z 21.

kterém svém tvrzení, 

nesprávného významu všech mých tvrzení, 
pokud by snad takový význam – v tom smyslu, jak jsem je mínil –

zájmu celého reformního hnutí zaníceného 
v

p

mé 
spáse a 

91

znají-

aby už 

aké dokázat.

poselstvem 

zastaven, jak to bylo nedávno navrženo.“

ja

kázáním káráni zjevní cizoložníci a smilníci, potom lakomci a 

z
Výsledek synody není zdokumentován. Je ale znám postoj 

vyhnáni z eské knihy. 

85

85 V
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Václav IV. se znovu pokouší spor urovnat
Po velikonocích, které v

stran.86 zahájením jednání komise
odjel Hus zase z

ologie: 

Jesenice, který byl Husovým prokurátorem a 
Tišnova. 

královskou komisí se sešly v jeden pátek na 
Prachatic.87

„Setrváváte v
svátostech a jakýchkoliv jiných vztahujících se na církev a katolickou
víru?“ „Ano setrváváme. Musíme ale dodat,

“ Za Jesenice: 

druhé: jsme proti pražs
lehkovážným spálením Viklefových knih, 

s

Flajšhans, s. 276.)
86

Prachatic, rektora 

87 Šlo o vášni
CHADIMA, s. 31.
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v tom smyslu, jak je podrobil by se 

ých 

kontextu, dal správný smysl. K

Spodní okraj listiny nechal zatím prázdný. P

„A já, Jan Hus, vždy v
Krista, napsal

všemohoucímu. K
í

atd. A myslím, že v 143 jsou k jejich vyvrácení a 

i Syn i Duch
všech svatých a lidí spravedlivých, ducha rady a síly, abych mohl uniknout
satanovu ostnu a až do konce vytrvat v jeho milosti. Amen.

V
odvolání. Jeden 

z
ani na ni. 

Prakticky v
tím, že je odvolá (tedy se k nim 

144

143 dubnu 1415.
144 Text návrhu byl tento: „Navíc k l a jež tímto 
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papežovy

církve a o tom mluvil. Z
V 9. kap. 

O 1., 2., 3. a 4.
kapitole, že spasení,
jest jediná, a že jediný Kristus je

í osobou v té církvi, která jí a
a vnímání v Petr ani nebyl ani 
není hlavou svaté církve obecné. A pravdivý je výrok blaženého
Dionysia, že základem církví,
jak jsme o apoštolech. A pravdivý je
výrok, že byl první mezi apoštoly podle jisté výsady. Pravdivý je také 

a
nebyl rovný Kristu.“ Toto napsal M. Jan Hus o papeži a podle toho i 

papeži se odvolával, s
svých vizích obnovy církve a k papežovu soudu – v Kostnici – se také 
nakonec dostavil. 

kontakt s

142

listiny Husovi

142 Rozbor žaloby proti M. Janu Husovi na: uprkccr.com/clanky/m.-jan-hus.html.

93

duchovenstv

obecné, jejíž hlavou je Kristus , ve 

komise, pod tresty, které by stanovila.“

jménem komise její nález: „Shledali jsme, že v tom, co se týká poslušnosti
církvi obecné, ve všem, v

v

herezí. 
Reformisté ale 

s ním spokojit. Co se však 

Druhého dne, tedy v
m, k

zavázaly?“ tvrzením, 
že jsme s
církvi. Chceme, aby byla z

Viklefových
88

88 tomu, že papež porušuje Boží zákon, 
tom mají odporovat.
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jak se Husova st

Prahy, protože se báli král

lovství i zemí k

jejich místo v kapitule Všech svatých dosadila jiné podle 

Tento kr

89

Hus v –
– kázal, což pokládal za svou svatou 

okolí. Jezdil také daleko
kostele, 

kázal v širém poli, v

89 Postup Václava IV. byl tvrdý, ale ne zcela nes

dokázat ani doma v Kostnici.

133

v církvi 
nesprávným papežem 

tehdy znamenalo mýlit se v papeže, ale se tím nestával 
heretikem a odpadlíkem

Z tohoto pohledu se další tzv. Husova hereze, že 
kázat i bez dovolení církevní vrchnosti

povinnost poslušnosti (což mu vytýkali i v
mluvil o nenávisti a 

které jsou

Cossy

„Nullus dominus“
Také Husovi nikdo není 

Husovy obhajoby
Praze v . Hus 

nehodnými služebníky svátostí a 

tvrzení, že papežství bylo 
26, 27,

141

slyšet ani 
katolíci ani protestanti ani ateisté –

141 VOOGHT (20), s. 329.
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sv. apoštola Petra. Hus k

partiku
v jistotou ani to, 

ají i Petrovi nástupci,
v konkrétního papeže! To by se nám potom mohlo stát, 

Antikrista, který 
se bude vydávat za papeže. (viz Hus, Proti Stanislavovi 2. kap.) Pokud 
se „papež“ navenek chová j

koncilní komise v
z bludných tvrzení, že 13,
20, 21) a že 
Z

o heretika a odpadlíka – takový podle 
a není nástupcem sv. Petra. (To pak 

r. 1559 potvrdil i Papež Pavel IV. svou bulou Cum ex Apostolatus officio.)
– odpadlíkem – však 

preláti
se vztahoval i na mnohé z nich 

herezi. To by pak znamenalo, že všichni svatokupci, tedy de facto asi 

kardinálové nemohli ani uvažovat! Jinak tomu není ani dnes: Apostati 

jako katoli
apostatou. Ono to ale možné je a bohužel dnes je to 

falešným prorokem 
ost spásy

95

90 Pro církevníky, kterým šlo
o likvidaci nové misijní školy, vzniklé v

ázaného pobytu v
:

„Toto stojí o tom bludu psáno v
y. A 

v
s

A tak jsou sami, podle 

degradováni z “
Jak Hus tak jeho hlavní protivníci byli nyní ve vyhnanství. V tomto 

reagoval obšírným traktátem O církvi, v
postoj k papežské moci. Traktát o církvi sepsal na Kozím hrádku a poslal
ho do Prahy, kde byl v

91

poradili po svém. Husovým nadávali do
Druhá strana byla na oplátku nazývána Mohamedanisty, protože své 

– –
92

90 FLAJŠHANS I., s. 29.
91 Vechty.
92 Celkem je známo 14 sbírek Husových kázání. Viz FLAJŠHANS VÁCLAV, 
M. J.
pro filosofii, historii a filologii, Praha 1938, s., V.
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rok 1414
Odchod z Kozího hrádku

pobýval v

k. V

opatrovníkem

93 Krátce 

Jan Lefl z
v

áncem

„viklefisty“ je nemožné 

tom žádal pomoc od 

jinými církevními tresty. 

93Viz zde v kap. „Husovy písemnosti“.

131

d

tomu milost i apoštolu
(biskupu) Jidášovi. Pavel pronásledoval církev, ale byl spasen! On dostal

neodmítl. Jidáš naproti tomu obdrženou milost ke spáse vlastní vinou 
Jidáš od 
ze slova 

Jidáš prodal 
Ježíše za peníze.

Tim 6,10) je 
cesto

synagogy. Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. (J 12,42-43)

ani za lidskou slávu. Tito jsou odpadlou hierarchií, tak jako Jan Hus, 

Otázka primátu Petra
Podle toho, jak si Hus zadefinoval církev, 

tvrzení, že Petr nebyl a není hlavou církve katolické

– –
Kristu. 

jeden z pravým papežem. Bylo jen pochopitelné, že 
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z

který také rozlišuje mezi 

sv. Jan evangelista: „Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli 

k nám, kdo jsou s námi.“ (1 J

Boží láskou. 
Syna, aby žádný, kdo v
(srov. tím, že Bohu není nic 
skryto, ani v minulosti ani v budoucnosti (atribut Boží 

(2 Pt 3,9) Je ale bolestnou 

jak to bylo v Jana Husa. On ale v této souvislosti vycházel z reality,

V Krédu vyznáváme: jednu svatou apoštolskou církev“. Jenže tu
byla nesvatá, zhýralá, pokrytecká hierarchie, která tvrdila, že ona je církev

– církve. I sám Ježíš v
zahrne všechno možné, z
a co je špatné, to vyhazují ven (Mt 13,47-50). Církev je sítí, kde jsou spolu

organizaci, nebo že mají vysoká církevní postavení. Dle Kristových slov 
(Mt 23,13-15).

97

Poz nich

k 1414
v dalším dopise arcibiskupovi Konrádovi jakožto bludné. Znovu ho 

obojí moc – –
94

dokazování, proto Konráda znova pobádal, aby k tomuto problému 
obracel pozornost Václava IV. 

95

Ale i na Václava IV. bylo už v

z 11.

96 Ve svém dopise káral Jan XXIII. Václava IV., že se v jeho 
rý všeobecným 

že jakožto ochránce církve nasadí veškerou svou moc k vyhlazení této 
lovství.

94 praxi k
95

96 Viz VOOGHT (18), s. 41.
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Koncil

tomu

na

panovníci. Zikmund také prosadil, aby se koncil konal v Kostnici. 

97

na 1414 požádal Zikmund dva pány, Václava z Dubé
a Jana z

v
Lefla z Lažan, který 
Mikše Divokého z

v

97

129

140

nila zadaný úkol: 
najít v

kontextu a chápat ji v jiném
významu, než byla napsána v

falešných 

vytaženy z Husových knih: Komisi se nelíbila Husova definice církve, 
jako 
Vyvozovali z

že ti, kdo budou a ti, kdo budou 
nakonec zavrženi, nikdy nebyli údy Krista. 3, 5). To sice Hus tvrdil,

církvi jinak ti, kdo 
vytrvají v milosti a budou spaseni a jinak ti, kdo od milosti nakonec 

Obojí druh lidí je podle Husa v církvi,
plném 

smyslu slova. Ti druzí jsou také údy církve a Krista, ale ne tak, jako ti, 
kdo budou nakonec spa

ako i 
v –

140Viz PAL. DOC. s. 225n; FLAJŠHANS I., s. 95-98; VOOHGT (20); DENZINGER 
627-656 (buly „Inter cunctas“ a „In eminentibus“ z r. 1418); SEDLÁK, 
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nal

uspokojení 

poplatnosti církevním elitám byl 
kolem dokola jejich Nebyla to

„Pamatujte,
Václav se této Na koncilu se totiž proslýchalo, že král
Václav drží s

smrti neposlal ke koncilu svým jménem žádné posly.138 Do Kostnice 
dorazil i list univerzity na podporu Husa i Jeronýma. Dne 15.
odsoudil koncil na svém 13.

Zikmunda) rozhodnutí seznámit Husa s

fal, že 

139

138 List litomyšlského biskupa Václavu IV. psaný po upálení Husa. Viz FRB VIII., s. 10.
139 r. 1415

99

u. Tak to píše 
Hus v jednom svém dopise z 98

s

O tom, s
se vedou rozporuplné debaty. Ze samotných Husových slov v jeho osobních

víra v
k
že má v úmyslu podrobit se jeho a odejít pod jeho ochranou na koncil.

Jan XXIII. naléhal i na Václava IV., aby Husa upálil. Hus proto 

Dne 27. srpna se v
srpna

bludech, aby se zapsal pod 
svým jménem a dokázal to pod hrozbou stejného trestu.99 V den synody, 

98

99

farních kostelech po celé Praze, na univerzitních kolejích, na vratech králova dvoru na 

é králi, 

králova domu. V
nabízel k odpovídání se ze své víry a nikdo se k
ozn
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Jesenice s

„Oznamte 
Jesenice a žádá, 

oznámeno ve vyhlášce.“
vyšel arcibisk „Nyní

ako 

100

Jesenice 
v kostela 

inkvizitorovi otázku: 
Biskup Miku „Jsem 

inkvizitorem pražské arcidiecéze a s mistrem Janem Husem jsem se 

Písma Svatého a 

Mistr Jesenic se ho ptal dále: 

bludu ani 

100 Tišnova, Šimon z Rokycan, Prokop z
Jan z

127

Husa v pods
kdo se nachází v

koná, je neplatné a nikdo není povinen ho poslouchat.

kterého se vchází vírou v Krista a pokáním. Pokud jste, vážení páni 

Pána Ježíše Krista, pak nejste v
v y nejvyšší. V církvi 

jménem Krista a Jeho církve, ale daleko spíš jménem antikrista. Já vás 
vyzývám k pokání, a pokud vy místo, abyste poslech
pokání, m Kristu ani 
v Jeho církvi. 

Z
viditelné hierarchické církve. Tento nesprávný a nelogický 
podsouvali

pokání mohli i nadále udržet politic

137

137 MAREŠ.
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Husovo chování v souvislosti s

nenávisti, ale jen a jen z nejušlechtilejších
odobného prohlásil i Michael de Causis. 

luky a dlouhými sekerami. Když Hus procházel kolem pana Jana 
z

k jeho odsouzení. Pokud to neodvolá, upalte ho nebo s ním naložte jinak 

žádném 
kázání. Také pošlete odsouzené 

jiných zemí, kde už má Hus 

proces s tím druhým, protože já musím už brzy z Kostnice odjet.“

den, to je 

136

Dubé a Jan 
z Chlumu s Petrem z

nich i ostatní šlechtici v

136

1380- Janova.

101

vyhlášky, které k tomu vyzývají.“101 bylo 

Dne 1.
s dopisem, v

koncilem. Oznamoval mu: „Doufám, že tam budu moci beze strachu 
vyznat Krista Pána, a bude-

Husovi protivníci nijak nereagovali na jeho vyhlášky a výzvy, aby 

že se chystá do Kostnice
jejichž pomocí, by bylo možno dosáhnout

ologie
Brodu, kazatel od sv. Jiljí Jan Peklo, 

kazatel v
Mikuláš, mistr Mikuláš z

roli profesionální kazatelé, tedy Husovi 

v

na jeden rozhovor v

z
Husova kázání, z nichž vybírali slova a dávali jim takový smysl, jak 

101

Míkovic, purkrabí na 
Lichtenberce, Ctibor z ém z Doupova. Inkvizitor Mikuláš byl potom za 

srov
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r. 1401 v
Brodu, který se v letech 1408 až 

1409 spolu s

Hus se mezitím zas vrátil na Krakovec. Dostaly se mu do rukou sepsané
i s jejich jmény a napsal k

kterými dokazoval jejich nepravdivost. Znovu 

s Betlémské kapli

„Kdyby se že jsem odvolal, že to ústy a srdcem
nebudu souhlasit.“ V 102

Praze v

-
Husa. Pokud ano, aby to oznámil, protože Hus se z toho 

„Já na Husa žádný blud 

103

102

103

z Kunštátu a Viléma z
V

v
pálením Viklefových knih.

125

kterých nebyl
Tím by totiž zdiskreditoval

Praze stalo a co 

mohli od obžalovaného žádat, aby se oficiálnímu stanovisku církve 

církvi. A tak Husa soudili za jeho definici církve a pojetí papežství aniž 

Disku

také prosím, aby mi bylo pouze dáno slyšení do té míry, abych v

papeži, hlavách a údech církve, v nichž se se mnou rozcházejí, aby 

biskupové, preláti atd., jestliže by byli zavrženi a v
nejsou v
tehdy jsou však vzhledem k

Pak ho nutili, 
mistr Jesenic. A z

taly v Praze r. 1412 a na 
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„Ve jménu celého koncilu ti 

nic

ých knihách
napsal, chci, budu-

uji, v

které jsem nikdy nedržel a jež na mé srdce nevstoupily, proto se mi zdá 

A oni mu oponovali: „Ne, ne, to není správný význam slova 
Ale Hus opakoval: 

A florentský kardinál Zabarela pravil: 

Z

Pokud

103

Svému zástupci v Betlémské kapli mistru Martinovi poslal Hus 

104

Cesta do Kostnice
Na cestu z Havlem,

18. ho obdržel až v
tomu 

králem Václavem. Byli to Václav z Dubé a z Chlumu,
a Husem. Jako

Chlumu na Lacemboku.
Zastavili se v

, co jsme nyní slyšeli, je katolické, a 
-li nic 

koncilu vyjdete nebo se vrátíte.“ A tak 
105

Poslední dny svobody
Do Kostnice 

Kostnici Hus sloužil mši sv.106

d

104Text dopisu zde v kap. „Husovy písemnosti“.
105

Norimberku do
106 Potom ho obvinili, že také v Kostnici kázal a POLC (s. 70-

slouž



104

oznámili mu, že Hus je pod ochranou Zikmunda. Jan XXIII. pak 
9.
interdikt, které nad ním vyhlásil. S ylo 

opatrnosti nevyužil. 
Další dopis píše 16. listopadu všemu pražskému lidu a napomíná je 

k

Chmury nad Kostnicí

v .
-fiskální 

ve svatovítské a vyšehradské kapitule. Tito ka

v
otázky. Také jednatel svatovítské kapituly v

procesu proti Husovi. Soudit se s Husem doma v Praze nemohli ze dvou 

a k hodilo.

123

daném spisu.132

porovnává je s Husových traktátech.133

Husovi kardinál 
kambrajský: nichž jednu

134 že jste spokojen; a koncil z úcty zde k panu 
naloží s

- 135

budete-li chtít ony hájit a držet. A já radím, nemluvím jako soudce.“
Také jiní mu radili:

všem správné.“ 
Hus k nim znovu promluvil: 

chci podrobit i rozhodnutí koncilu a jeho

a písma nebudou chci se podrobit koncilu.“

132 K
v

toho

hierarchie. Kdežto když byly teze z

Hus v knihách reagoval na konkrétní události, mluvil o konkrétních církevních 
toho pak vyvozoval

své teze, o tom, jaký je jejich vztah k církvi –
133 -158.
134

bude do smrti v za
135
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soukromém rozhovoru v

„Ano,

vytažené z
isáhnout!“

Potom se slova ujal král Zikmund: „Poslyš, Jane Huse, já jsem ti 

z
tom, co 

v takovém p

já sám mu chci podpálit hranici.“ ech 

upálení.“

nky 
sestavené z
(8.

neshoduje s

105

v Michaelovi de Causis, k pasovskému proboštu 
Václavovi Tiemovi107 a k

Hned na druhý den po do Kostnice, 4. listopadu 1414,

– která byla i tak neplatná –
z vylepoval skoro 

108

nejen Janu XXIII., ale spolu s
arcibiskupy, biskupy a jiné
a lid proti duchovenstvu! Pokud se z

také 
Pokud byl 

Prahy a 

téhož ducha, jako prolhaný a podvodný Michael de Causis. Jan XXIII. 
s

hýbal, když tvrdil, 
papežskému dvoru. 

Kostnici, 28. listopadu 1414, byl 

v

107 To jemu Hus r. 1412 kazil odpustkový obchod v Praze.
108 PAL. DOC., s. 196



106

z Kostnice. Do Husova bytu vstoupili dva biskupové, totiž augsburský a 
tridentský s purkmistrem

rozkazu 

s nimi mluvit a oni jsou už nyní ochotni ho vyslechnout. Jan z Chlumu 

pod ochranou krále 

lepší pokoj, aby nevznikl rozruch.“
V tom od stolu vstal mistr Jan, kterého nikdo z

„Já jsem 
celému koncilu a tam 

-
ptát, douf
jsem poznal z Písem nebo jinak.“

Nato se Hus sebral a vyšel z domu, aby šel s biskupy, na jejich, jak 

paní vdova Fida a on se s A ona 
vdova mu 
biskupové: „Už nikdy nebudeš sloužit mši!“ Nastoupil na
a jel s nimi do papežova paláce. Pan Jan z Chlumu šel s ním. Petr 

„Kdyby byl tehdy vyvázl, nikdy by nebyl
býval a spoután pouty, ani by nebyl nakonec od nich odsouzen.“109

110

109 -85.
110

121

“
Praze arcibiskup 

odsoudil Viklefovy knihy a on se bránil, že to není pravda, že sám 

odvolal k Alexandru V. a po jeho smrti znovu k Janu XXIII. A

odvolání, než ke Kristu.“
v nevázaný smích! On, jako by je neslyšel, dodal:„Protože ‚odvolat se‘, 

stížnosti od nižšího soudce žádat nebo

Nato se ozval kambrajský kardinál Petr z Aliaka a obrátil se na 
Husa slovy: 

hradech.“
a jaksi v „Hle, jaká to opovážlivost.“ A také mnozí 

Z Chlumu Husovi 
„Já sám jsem v

Posmívající se 
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chleba.“ Hus mu „Ano podstata hmotného chleba 

v tom chlebu, který se 

o z Marie Panny, 
129 Ten 

látky o obecných 
„A co se do toho 

130

„Myslel jsem, že je v í více slušnosti, dobroty a 
Hluk utichl až napomenutím krále Zikmunda. 

‘ (Mt 
18,16). A hle tu jest proti vám dvacet 

nichž doslechu a obecné 
jiní však z 131 „A jsou-li

129

dogmatiky na RKCMBFUK v srov. Bludy v Bratislavském 
– Krupa.... Bludy proti viere v Bratislavskom seminári II. na:

http://www.spolocnostsbm.com/clanky/archiv-2009-2012/apologia/.
130

131 Ze zpráv vyplývá, že ti 

doslechu“, se týkala posledních

107

ta v
dokonce s
rychle završí. Mimochodem, v tomto dopisu-

jistotou, že jde 

tak jednak s
Kristu tak 

Boží všemohoucností, která 

klí
V papežském paláci ho kardinálové po krátkém rozhovoru nechali 

ce od 

z Chlumu: 
y.“ Také tomu mnichovi 

vytkl: 

tedy pravdu, a tak nejsi prostý ale pokrytecký!“ Potom se ukázalo, že to 
byl Didakus, Lombardii. 

V noci na 29. listopadu byl pak z
kostnického kantora. Dne 4. prosince Jan XXIII.
komisi zahájením procesu s Husem. V komisi byli Jan patriarcha 
konstantinopolský, Jan biskup lübecký a Bernard biskup kastellský. 

Znovu v nich opakovali staré lži o Husových bludech. Hned v prvním 
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Jan z

tomu donutili kardinálové. 
domu kostnického kantora do 
Bodamského jezera. Zde byl 

stokou, v
Chlumu

informoval Zikmund

Kostnici se nyní 
pokládali za nejvyšší moc na celém Ve svaté noci hodem

dorazil Zikmund do Kostnice. Jedna z prvních záležitostí, které
nyní mu však biskupové 

víry, naopak, aby bylo dodrženo právo obžalovaného na zákonný
a spravedlivý proces. 

z
do Kostnice z Jan XXIII. E

– nedostavení se k soudu – Husovým

V Kostnici se tyto obavy ukázaly b

že

119

Potom vystupoval na schody a 

veselý a šel s radostí. 
Zikmund, který si svými „diplomatickými schopnostmi“ vysloužil 

raví natolik 

pravda vyšla najevo.

Husovo 2. slyš
V

bylo tak silné, že museli zapálit svíce. Na toto zasedání se dostavil i král 
Zikmund s pány Václavem z Dubé a Janem z
s

jejím jednotlivým 

arcibiskup v Praze zakázal používat ve vztahu k Eucharistii výraz 
„chléb“, protivil se tomu, protože Kristus v 6. kapitole Janova evangelia 

z neb
svátosti, jako o chlebu, ale nikdy ne o chlebu hmotném.“

Nato se ho kardinál kambrajský otázal, zdali je realista.128 A Hus 
„Ano.“ A kardinál na to: 

existuje nezávisle na tom 

128
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ncilu falckrabího Ludvíka a 

nad ním byl vyhlášen rozsudek. V tom ale knížata vyslaná králem 

vyslechnut! Rozsudek nesmí být vyne
nahlédnutí!“

zasedání, aby z nich bylo možno dokázat, že 

„Ano, tyto 
knihy jsem napsal svou vlastní rukou. Budu- nich 
nap 127

v oval
poznámkami k

Když tedy

Když byl Hus z
jim ruku se slovy: „Nebojte se o mne.“ „Nebojíme se.“

127

tily se“. Jeho 
výklad Lombarda by byl pro spor s
v

109

hrdinské. J

Betlémské 

111

rok 1415
Dne 1.

112 a nechal ho v

Komise jmenovaná Janem XXIII. k

sti
níž Hus ležel a v nejhorší 

zimnici se zmítal 

Viklefa.“
k 113

V ledna

111 MJH, Flajšhans, s. 346.
112 Dali mu klystýr.
113

Mikuláš Zeiselmeister, dominikánský mnich, doktor teologie a kazatel u sv. Klimenta 

a Jan z
s Lipsku. srov
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k Betlémské kapli. Podává v
utrpení a prosí o modlitby, aby až do smrti setrval v milosti Boží. Na 
svou situaci se díval s

bych až do konce vytrval v milosti Boží. 

114

Když se Hus
Viklefa. Potom 

jeho spisu 
O církvi.115 téhož spisu
Janem Gersonem, který si na

114 pražské univerzity žádali dopisem konšely

Z

s jeho dvorem.
Hned s
spolu s Janem z
vyslaného pražsk

pobytu v Kostnici. Byl
Z Prahy; 

byl také svatovítským kanovníkem a zasílal své kapitule z
informátorem byl doktor Jan z

Dubé 
mu vzkazoval, že je velikým vyznamenán Chlumu 
mu posílal dopisy, v nichž ho nabádal, aby pro strach o tento bídný život neustupoval 

–

115 C., s. 204-224; VOOGHT (19), 
s. 184n, pozn. 38.

117

Husových 
byl 

z

jeho spisech se nenacházely,124 a také to 

„ 125

126 Pokud neodvolá, brutální 
smrt upálením. 

Václavovi z Dubé a Janovi z

Když byli Václav z Dubé a Jan z

duchu s tím nebude souhlasit. 

124

125

v Kostnici vítáni s
velká lež. 

126 MJH, Flajšhans, s. 355.
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podmínky k

to tak, že Hus
122

z
V

(25. dubna v pár hranicemi království. Do
svržený Jan XXIII.,

nyní zas kardinál Cossa, který byl po svém z Kostnice chycen. 

v
žalmu 49,16-21:

proti bratr
123 Potom 

122 MLAD
123

žalmu mluví Hospodin ke svému vyvolenému národu. To oni se

111

že v by se zmýlil, nemíní na tom 

odmítl. Byl 

dovoleno mít svého právního zástupce. Hus se proti tomuto postupu 
však nemohl nijak bránit. Dbal jen na t
k

Kostnici na Zikmunda, aby se postaral o jeho 
116 Z této Husovy strategie je 

reformního hnutí v
hierarchie, která si z
a sv

Kostnické spisy

herezí o svátostech 
jsou lživá.), O 

116

sjezdu v
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dopisech varoval, aby do Kostnice nejezdili, 

z Prachatic, aby byl svému mladšímu 

Mic

Kostnice kolem 
18.
Kardinálovi, který mu byl v Kostnici na blízku, aby si dával pozor a 

Pod obojí
V

církevní vrchností. Jsou zprávy

117

Na koncilu došlo mezitím k zás

117 PAL. DOC., s. 259 a 263.

115

nevídal Hus v
– teolog 

z

p

Protesty šlechty
V

s

Praze. Oba sjezdy zaslaly Zikmundovi
žádající, aby splnil své sliby

V Kostnici nezávisle 

spravedlivý rozsudek v protestu se

13. k

Kostnici 
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Obnovení procesu
rozhodný krok. Na 

papežem. To je ovšem hereze, jejímž vyhlášením se, podle kanonického 

proces proti Janu XXIII. Obžalova

119

V otázce papežství byl rozdíl mezi postojem Husa a postojem 
koncilu velmi malý. Hus ale nehlásal herezi konciliarizmu, nýbrž tvrdil 

papežem. Své názory na papežství však Hus postavil jako hypotézu a 

Písma a 

koncilu usilovali o nastolení jedné církevní vlády, která byla de facto 

budou mít své významné postavení. 
Na tomtéž zasedání, 6. dubna 1415, ustanovil koncil novou komisi, 

knihami.120

Viklefových knih. Návr 121 V

119 VOOGHT (20), s. 297.
120 VOOGHT Aliaku (d´Ailly) a Gersona 

horšímu. 
Kon

121

synoda nebyla.

113

ochotu v Aby 

z Kostnice. V a za 

dal Husa z dominikán

n

Tvrz Gottlieben

Jeroným
Dne 4. dubna se v nenadání objevil

mistr Jeroným Pražský. Splnil tak slib daný Husovi, že za ním na koncil 

118

118 Viz FRB VIII., s. 247.
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