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Líbily se nám praktické ukázky – paní kazatelka nám přinesla zpěvníky staré dvaašedesát let. Dokonce 
nám i zazpívala několik slok písní z nich. Vyprávěla nám také o své osobní a rodinné historii, jak 
někteří z jejích předků byli považováni za kacíře a museli přestoupit na katolickou víru. Jejího předka 
Tomáše se duchovní ptali, jestli věří na očistec a on odpověděl, že ne, protože očistec kvůli nim 
prožívá už tady. To byla jedna ze zábavnějších částí programu. Překvapilo nás, kolik je rozdílů mezi 
katolickou a českobratrskou/evangelickou církví, když přitom věří ve stejného Boha.  
Když jsme se na to ptali, paní kazatelka řekla, že Jan Ámos Komenský je uznáván i v zahraničí, ale 
spíše jako pedagog než duchovní. Zároveň říkala, že jedna její sestra na Filipínách slyšela v kostele 
jeden z Komenského nápěvů.  
 
Líbilo se nám: osobní historie paní kazatelky, její přestoupení do Jednoty bratrské. Potom také její 
podobenství o fotbalu a také její vysvětlení o Trojjediném Bohu a problémech, které vyvolává 
vyzdvižení jedné z božských osob na úkor jiných.  
 
Nás zaujalo, jak původně vůbec nepomyslela na to, že by mohla být kazatelka, protože působila jako 
farářka na fakultě a starala se o své čtyři děti. Pak za ní přišel bývalý kazatel toho sbor a nabídl ji tuto 
práci, ale ona nechtěla. Ostatní ji ale dlouho přemlouvali, což mi přijde, že bylo špatně. 
 
Nás zaujalo, že pro paní kazatelku je nejdůležitější zbožnost a víra Jana Ámose Komenského, i přes 
problémy byl stále s Bohem. Podle paní kazatelky nám Jan Ámos Komenský daroval dnešní době 
důraz na vzdělání a výše zmíněnou zbožnost. 
Zaujaly nás také zpěvníky, v nichž jsou stále texty a nápěvy Jana Ámose. 
 
Paradox – z velkého teologa a filosofa, nám zbyly hlavně zpěvníky …. 
Jeho učení, obsahové – teologické a filosofické, je překonané.  
Zaujalo nás, že svaté Augustina a další starokřesťanské světce považuje za „otce ve víře“ 
 
Světce, ale líčení Jana Amose Komenské má hagiografické rysy. 
 
Mikuláš Drabík měl pekelné vizi, ale přátelství ze studií překonají i peklo.  
Zaujalo mě, že nemají „nedělní povinnost“ tedy každonedělní večeři Páně.  


