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Spomienka na majstra Jana Husa  
Jan Hus iste nebol jediný, kto sa zaslúžil o vznik a vývoj fenoménu 
husitstva. Prispeli k tomu aj niektorí z jeho súčasníkov a na-
sledovníkov. Jakoubek ze Stříbra sa zásadne pričinil o formuláciu 
husitskej teológie, takže u historikov dostal titul „druhý zakladateľ 
husitstva“. Husitský arcibiskup Jan Rokycana bol na čele tvoriacej 
sa utrakvistickej cirkevnej organizácie. Vojvodcovia Ján Žižka 
z Trocnova a Prokop Holý majú zásluhy o samotné prežitie 
husitského hnutia. Základy, na ktorých sa toto hnutie formovalo, ale 
položil Jan Hus. 
 
Jan Hus ako človek 
Keď nekázal, alebo neprednášal na univerzite, pripravoval si Hus svoje 
vystúpenia, rozjímal nad Písmom, alebo písal svoje diela. Napriek 
kritike a moralizovaniu je v Husových spisoch cítiť záujem o bežný 
život ľudí. Prirovnania čerpal zo svojho okolia, a to nielen zo života 
univerzitných vzdelancov, ale aj jednoduchých ľudí. Mnoho ráz 
prejavil aj zmysel pre humor. V polemikách s odporcami používal 
ostré vyjadrenia a sarkazmus. Husova činnosť v Betlehemskej 
kaplnke, na univerzite, ako aj množstvo diel, ktoré napísal, sú 
dôkazom toho, že svoj čas venoval predovšetkým štúdiu a práci. 
Teologické spisy písal Hus podľa aktuálnej potreby. Polemické diela 
vytváral ad hoc v reakcii na nepriateľské hanopisy, alebo na výroky 
a udalosti, na ktoré Hus považoval za potrebné reagovať. V rokoch 
1412-1414 okolnosti prinútili Husa napísať niekoľko rozsiahlych 
polemických diel o cirkvi. Jan Hus do svojich diel preberal rozsiahle 
state z diel Johna Wyclifa, jeho filozofie, ponímania Písma ako 
večného zvrchovaného Božieho zákona. Kritika súčasnej cirkevnej 
hierarchie vychádzala z Husovho vnútorného presvedčenia a nemala 
len emotívnu podobu. Z cirkevných otcov mal v najväčšej úcte 
a obľube Augustína, sympatizoval tiež s kritikou zosväťštenej cirkvi 
Bernarda z Clairvaux... 
 Z příspěvku Spomienka na majstra Jana Husa autora Štefana Šrobára 

vybrala redakce

Je to již více než dva roky od 
chvíle, kdy naši pozemskou časnost 
opustil bratr farář Václav Žďárský. 
Věříme však, že patří k oblaku 
věrných svědků, kteří nás i nadále 
doprovázejí na naší pouti životem. 
S bratrem Václavem jsme se před 
dvěma lety (ještě před přísnými 
proticovidovými opatřeními) roz-
loučili ve velkém shromáždění 
v Husově sboru v Novém Bydžově, 
ale teprve letos ve čtvrtek 16. červ-
na jsme pod vedením bratra bisku-
pa Pavla Pechance s promluvou 
bratra faráře Vladislava Peka 
a s veršovanou vzpomínkou Petra 
Novotného konali obřad uložení 
urny. Předseda rady starších Martin 
Marek nechal nově upravit hrob na 
zdejším hřbitově, v němž bude 
bratr Václav spočívat společně se 
svými bydžovskými předchůdci ve 
službě – s bratrem farářem Janem 
Rychlým a jeho ženou. 
Po prostém obřadu se pak většina 
jeho účastníků (od Prahy až po 
Jablonec nad Nisou) přesunula do 
novobydžovského Husova sboru, 
kde nás díky bratru Martinu Mar-
kovi a mnoha obětavým sestrám 
čekalo nejen bohaté občerstvení, 
ale také vzájemné sdílení toho, čím 

každého z nás setkání s bratrem 
Václavem Žďárským obohatilo. 
A protože věříme, že by bylo dobré 
si odkaz tohoto duchovního, bás-
níka, písničkáře i člověka (ne-
soucího kříž Parkinsonovy nemoci) 
nejen připomínat, ale také na něj 
tvořivě navazovat, zveme i vás, 
čtenáře Českého zápasu, do něhož 
bratr Václav přispíval, na „Žďár-
ského Bydžov“.  
Na svátek knížete Václava 28. září 
2022 od 10 hodin v Husově sboru 
v Novém Bydžově chystáme po-
eticko písničkové setkání s tímto 
trochu recesistickým názvem. Od-
ráží se v něm i Václavův smysl pro 
humor, neboť kromě jiného patřil 
mezi naše přední církevní cimrma-
nology. Na „Žďárského Bydžově“ 
v několika blocích proložených 
občerstvením a procházkou vystou-
pí básníci, prozaici i písničkáři 
známých i méně známých jmen. 
Každý z nich bude mít k dispozici 
jen čtvrthodinku, kterou by měl 
uvést alespoň jedním textem či 
písničkou bratra Václava a v ná-
vaznosti na ně pak představit něco 
ze své tvorby. 
Vás, kteří přijmete naše pozvání 
k tomuto setkání, z hlediska za-

jištění dostatečného občerstvení 
prosíme, abyste nám svůj příjezd 
předem oznámili na e-mail: 
stepan.klasek@ccsh.cz 
Na setkání s vámi se po prázdni-
nách za všechny organizátory 
Žďárského Bydžova těší  

Štěpán Klásek

Žďárského Bydžov

Neduhy 
 

Václav Žďárský 
  

Pro množství starostí a neduhů 
Zapomněl jsem na duhu 

A přece nad hlavou se klene 
Do nebes dveře otevřené

Z bohosloví k učitelství  
a zase zpátky 
Josef Hofer se narodil 19. 11. 1871 
ve Snovídkách, okres Vyškov na 
Moravě, a zesnul 8. 3. 1947 v Luha-
čovicích. Byl především knězem 
a pedagogem. Byl také ale vášni-
vým spisovatelem. Mimo psaní 
knih se hojně věnoval denní 
publicistice (Slovácké noviny) 
a původně sváděl úporné polemiky 
s odpůrci katolicismu. 
Otcem Josefa Hofera byl cihlářský 
dělník (domkař), rodina měla malé 
pole a dům, byla dosti početná. Po 
maturitě nastoupil Josef na přání 
svých rodičů na studia do diecéz-
ního bohosloveckého učiliště v Br-
ně. Ihned v začátku studia se 
s ostatními bohoslovci dostal na 
Velehrad. Při jejich pobytu však 
došlo k velké ráně, která Josefa 
zasáhla a ovlivnila. Jeho spolubratři 
se na Velehradě velmi opili, což 
pochopil jako naprosté selhání. 
Rozhodl se, že v takovém prostředí 
déle nezůstane, proto požádal svého 
biskupa o propuštění ze semináře 
a vstoupil do vojenské služby. Záhy 
však onemocněl a nastoupil do 
domácího léčéní. 
Jelikož neměl peníze, stal se vý-
pomocným učitelem ve Stupavě pod 
Buchlovem. Po oficiálním odchodu 
z vojenské služby nastoupil jako 
výpomocný kantor v Komárově 
u Opavy. Následně složil zkoušku 
z učitelství na učitelském ústavu 
v Příboře a taktéž zkoušku učitelské 
způsobilosti v Brně. 
V Komárově dochází k osudnému 
setkání Hofera s arcibiskupem The-
odorem Kohnem (1845–1915). Ar-
cibiskup se shodou okolností ocitl 
na hospitaci hodiny náboženství, 
kterou vedl právě Hofer (jako sup-

lent nemocného katechety). Hofer 
arcibiskupa zaujal a ten jej pozval 
k sobě na audienci, při níž mu nabídl 
studium teologie. Jelikož zaujetí 
bylo oboustranné, Hofer nabídku 
přijal, a s intencí „stát se poctivým 
knězem“ vystudoval teologii, načež 
jej v roce 1900 zmíněný arcibiskup 
vysvětil na kněze a umístil na první 
místo – stal se kaplanem u sv. 
Michala v Olomouci, kde spojil 
předchozí pedagogické zkušenosti 
s duchovenskou činností. Působil 
v arcibiskupském ústavu pro 
vzdělávání budoucích učitelek. 

Aféra „Rectus“ 
Josef Hofer vstupuje do ducho-
venské služby s nadějí na sprave-
dlnost a etickou „dokonalost“ kněž-
ství. Možná až naivně si maluje 
soužití lidu a kléru a doufá v ote-
vřenost christologické cesty. Záhy 
však prozře a vidí spoušť, kterou 
vybudovalo samotné kněžstvo. 
„Šel jsem [...] do bohosloví, až mi 
bylo skoro 24 let jako učitel 
obecných škol. Oddal jsem se studiu 
bohosloví duší tělem, vždyť jsem 

viděl v kněžstvu katolickém zosob-
něnou spravedlnost. Než brzy po 
vysvěcení mi spadlo bělmo z očí. Už 
druhý rok po vysvěcení [...] jsem 
prožil moc a moc a zkoušel kněž-
skou křížovou cestu. A čím dále jsem 
své zkušenosti draze platil, tím více 
zrál v mé duši úmysl napsati dílo, 
z něhož by lid poznal, že největším 
škůdcem katolického náboženství je 
vlastně kněžstvo samo, poněvadž se 
svou neinformovanností do dnešních 
dob naprosto nehodí a tím odpuzuje 
lid od toho krásného učení, jež nám 
zanechal náš Spasitel. Sbíral jsem 
pečlivě, co se mi zdálo vhodným, 
abych jednoho dne překvapil 
všechny laiky dobré vůle a aby byli 
laikové nuceni vykřiknout: Tož 
takové kněžstvo má katolická 
církev? Buď se zreformuje, nebo ... 
vás zreformujeme sami.“ 

     Josef Hofer ve svém niterném 
vyznání spolubratrovi 

(Marek, P. Český katolicismus) 
  
 
 Od poloviny roku 1902 se začíná 
odvíjet zrod Recta, tj. Spravedli-
vého, pseudonymu, pod kterým 
vychází série deseti artikulů „Naše 
diecéze“. Zde se Rectus profiluje 
jako tvrdý kritik církevní politiky 
a chování arcibiskupa Kohna. Ten 
je zde očerňován a vybarvován 
nejtemnější černou, jako ten, kdo 
odvádí lid od učení 
římskokatolické církve. Je 
paradoxní, že metoda vyšetřování, 
kterou vedl arcibiskup, si 
nezavdala s policejními prakti-
kami, avšak ani přes svoji tvrdost 
nedosáhla odhalení Recta. Naopak 
– zdiskreditován byl přímo i ne-
přímo arcibiskup Kohn, který byl 
nakonec nucen odstoupit. Rectus 

byl mylně identifikován jako 
P. František Ocásek (1857–1945). 
Když Rectus zjistil, že za jeho činy 
trpěl nevinný člověk, pohnulo se 
v něm svědomí a napsal 
arcibiskupovi dopis, v němž se 
k autorství článků přiznal a žádal 
o Ocáskovo propuštění. Autorem 
dopisu nebyl nikdo jiný, nežli Josef 
Hofer. 
„Pohnutkou mého boje proti arci-
biskupovi byl můj nejčernější kle-
rikalismus, v němž jsem tehdy vězel 
až po uši, a mé puncované říman-
ství. Já byl katolík duší tělem, a za 
svou víru, za katolicism, byl bych 
se nechal snad i mučit.“ 

(Hofer, J. Paměti Rectovy.  
Pozor, 21, 1924, č. 52, 2. 3., s. 1.) 

  
 Hofer tak, možná až nelogicky, 
vystupuje proti svému duchovnímu 
otci (arcibiskupovi). Nezahajuje 
útok proti Římu, alespoň zatím ne. 
Profiluje se jako řádný římsko-

katolický kněz, který své římanství 
používá proti všem, kdo jednají 
v rozporu se zájmy církve. Že je to 
zrovna arcibiskup, je indiferentní. 
Ať už byly Hoferovy intence 
jakkoli správné a mravně 
zakotvené v dobré vůli, v očích 
(římsko-katolické) veřejnosti se 
vyprofiloval nikoli jako důstojný 
bojovník proti zlořádům církve, ale 
jako ten, kdo sesadil svého 
duchovního otce. Od arcibiskupa 
Kohna si vysloužil později nálepku 
„potřeštěného kněze“, ale současně 
Hoferovo „jméno znal v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku každý 
čtenář novin, ježto v kle-rikálních 
novinách řezával on lidi 
pokrokové, tito zas ve všech 
pokrokových novinách Hofera.“ 

(Hofer-Rectus. Český zápas 4, 
1921, č. 46, 18. 11., s. 3) 
Filip Gorazd Martinek  

 

Přijímání 
 

 Boží tělo bral, přec nevěřil 
a kdekdo mu přál, aby shnil 

v ohni pekelném 
Ten stůl však není jenom pro zvané 

to marnotratní mohou vyprávět 
komu ano, komu ne 
Milosti se dostane 

komu stačí dveře otevřít 
 A kdo světloslepý, chce mít klid 

otrokem své vůle být… 
 

Ikaros 
 

 Hrst nekonečna v přesýpacích hodinách 
Tvé stopy v prachu Fénixe 

To radši křídla 
z vosku a per holubích 

Strach? Ne, vzduchem zvoní jen tvůj smích 
 

Tomáš Feifer

Katolický modernista Josef Hofer 

Dokončení v dalším čísle




