
Jeruzaléma -75-76: Zjev.77,3.5 -83 iatro Sodoma a ,., iako Gomora: poďle bible
města' zničená pro hříšný Život obyvatel sírou a ohněm - 97 Yenuše.. římská bohyně
lásky - 98 Beruitkg: byly v místech dnešní Konviktské ulice na Starém Městě - 143
zemÍel iako oghnanec u Avignoně:29. června 1374; byl tam obeslán papežem Řehořem
xI. _ 145 kněži s ostatními chtd.movými hodnosttiři: autor zďůrazňuje obdobu mezi
konečným osudem Milíčovým a JeŽíšovým (narážka na Luk. 22,52) _ |46 žddné iiné
ving nenalezlÍ.. narážka na Pilátův soud nad JeŽíšem (srov. Luk. 23'4)

JAN MILÍČ Z KRonnĚŘÍŽn

Bývá nazýván otcem českého opravného hnutí. Jako úřednÍk kanceláře Karla
IV. nahlédl do Života dvora, vysoké šlechty i církevní hierarchie a přitom si
uvědomil, že kořeny sociáIní nespravedlnosti tkvějí ve způsobu života vládnoucích
vrstev. Mocně naň zapůsobil německý kazatelv Praze Konrád Waldhauser a touha
vychovávat lid prostřednictvím kazatelny ho přivedla k tomu, že se v l. 1362
a 1363 vzdal (právě když dosáhl kanovnictví pražské katedrály) místa v královské
kanceláři i církevních důchodů a zasvětil svůj život dobrovolné chudobě a odříkání.
Káza| neúnavně latinsky, česky i německy, a to i několikrát denně. Jeho přípravy
nakázáni _ výpisky z církevních autorit a opisy cizichkázání _ jsou obsaženy
v latinské postile Gratiae Dei (Milosti boŽí). Nejznámější ze svých postil, složenou
jako vzor pro mladé kazatele, nazval skromně Abortivus (Nedonošený plod). Aby
své posluchače odvedl od mechanického modlení a přivedl je k přemýšlení o otáz-
kách náboženských a životních, sloŽil pro ně několik českých modliteb v podobě
krátkého rozjímání. - Důležité je Milíčovo učení o Antikristu, vtělené do latinského
dí|a Libellus de Antichristo (Kntžka o Antikrístu'); složil je v Rímě, kam se odebral
r. 1367, aby získal papeže pro své myšlenky na reformu církve. Milíč se domníval,
že všeobecnázkaŽenostje svědectvím blíŽícího Se konce světa, jehoŽ předzvěstí má
být příchod Kristova oďpůrce Antikrista na zem. Podle Milíče Antikrist již přišel
na svět (v jednom kázánijej dokonce ztotožnil. s císařem Karlem IV.), ale bude
přemoŽen samým Kristem. Milíčovo úsilí o získání papežolry pomoci při nápravě
Života pochopitelně muselo ztroskotat, a proto se Milíč soustředil na práci mezi
širokými vrstvami. Vystupňoval svou kazatelskou činnost a prakticky usiloval
o zlepšení života chudých. Tak zaloŽil s pomocí svých stoupenců, kterých stále
přibývalo, útulek Jeruzalém pro nápravu nevěstek; při ústavu bylo zřízeno i místo
pro českého kazatele. Milíčova činnost, ostře odsuzující život vládnoucí třídy' byll
trnem v očích církevní hierarchii, a proto byl Milíč obžalován a obeslán k papeži
do Avignonu; tam zemřel ještě před ukončením procesu 29. č,ewna7374.

ČnsxÉ MoDLITBY

(MoDL ITBA  o  BoŽÍM  TĚLE )

Milý Jezukriste, milovníče našich duší, která milost tě k tomu přinu-
tila, aby našě dušě tak nečisté miloval, aby je očistil a tak túŽil po našich
dušiech, ež jsi za ny miloščěmi umřěl na svatém križfl Ó srdečný milovníče,
kterak silné milovánie bylo v tvém srdci, kdyŽ si nám ráčil dáti své svaté
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tělo a svú svatú krev na pamět tvé svaté smrti! Proto prosimy tvé svaté
milosti, aby ráčil otevřieti studnici živé vody, z niežto teče nápoj tvé svaté
krve, abychom napojili našě uschlé dušě, přijímajíc tvé božstvie i tvé člo-
věčstvie. Tys přiebytek božstvie, neb v tvém svatém tělu přěbývá svatá
trojicě. Tys hospoda nebeská našich ustalých srdcí. Ó ščedrý hospodáři
vypověděných psancóv na púšči ivúdolí těchto slzí, kteraks vysocě přěsáhl
všicknu ščedrost! Ó ;eainta náděje sirotkóv, kteraks přěvýšil všicknu
milost přěs mieru milovánie, když si svatým anděIóm i hřiešným kajícím
v jednostajné milosti připravil tak drahý dar, točíš jednostajnú krrni tvého
svatého těla i jednostajný nápoj tvé svaté krve! Neb chléb andělský jest
chléb člověčský, neb téhoŽ chleba nebeského požívají lidé k otpuščení hřie-
chóv a lékařstvÍ své křehkosti i k sytosti, aby věčným hladem neumřěli,
jehožto světí anděIé požívají k věčnéj rozkoši a v kochání. Proto prosimy
tvé svaté milosti, aby nás ráčil s svatými anděly sjednati ku požívaní jedno-
stajné radosti, poněvadŽ jsi nás sjednal ku požívaní rozkošného chleba
nebeského.

Ó milý Jezukriste, poněvadž jsi ty ten chléb andělský, jenž v sobě
máš chut a rozkoš i sladkost všeho kochánie, rač nám osladčiti našě srdcě,
abychom čili tvú srdečnú vóni a všicknu žádost duchovní i milost srdečnú
v tobě naplnili. Rač nám všicknu jinú krásu i rozkoš ohorčiti i milost ženskú
a tělesnú tak mrzku učiniti, abychom jen v tobě samém sě kochali a po tobě
srdečně túžili a po tobě miloščěmi svadli aŽ do smrti, poněvadžs ty po nás
tužě za ny milostivě umřěl. Tys chléb lékařstvie duchovnieho, rač ny uléčiti
ot jedovatých ran pokušenie nečistého, aby moc ta, jež vycházala z tvého
svatého těla nemocné uzdravujíc, tekla v našě srdcě a nás věčně uzdravila
i osvietila i očistila i tak posíIila, aby nás ižádné pokušenie, ižádný hřiech
r,iec nepřěmohl.

Ó milý Jezukriste, poněvadŽs ty chléb věčné sytosti, rač nás posilniti
drahým pokrmem svého svatého těla, abychom silni byli ke všemu dobré.
mu. Nebt našě matky nás krmily sú svými neb cizími prsmi ke všiej těles.
nosti, ale ty ny, své dietky, krmíš svým svatým tělem a svú svatú krví ke
všiej šlechetnosti a k ktvúciej cnosti. Rač nás svú svatú krví tak ošlechtiti,
abychom sě polúčili po tvém královém pokolení, abychom nikdy nepohaněli
pokolenie křesťanského.

Ó milostivý chlebe, rač v nás oheň ducha svatého tak zapáliti, abychom
hrozni byli všěm nepřátelóm jako lvové ohněm dýchajíce, točíš zapálenú
pravdú a milostí, neb kdeŽ tvá svatá krev jest v dóstojném srdci, tu z|i
duchové zaběhnú a dobří andělové na pomoc přicházějí. Račiž ny tak
dóstojně napájeti svú svatú krví, aby zlí duchové pro hrózy k nám nesměli
přistúpiti a svatí andělé vŽdy při nás přěbývali. Ó milý Jezukriste, tys náš
chléb veždajší' jímžto veždy živi smy, bez něhožto veŽdy na duši umierámy.
Rač nám tu milost dáti, abychom tvé svaté tělo i tvú svatú krev veždy
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dóstojně přijímali tak často, jakož nám to jest hodno, s takú ctí, s takú
lsázni, s takú čistotú, s takým úmyslem, s takú věrú, s takú milostí, s ta.
kými slzami, s takú sladkostí, abychom rozkošný pokoj i otdešenie i otpočí.
vanie viec měli ot našich těžkých hřiechóv i pokušenie. A kakž kolivěk naši
hřieši jsú velici, všakž věčšie jest tvá svatá milost. Proto nemóžem ani
chcmy zufati nad tobú i nad tvú svatú krví, jižtos ny vykúpil ot věčné
smrti. Rač ny obrániti na našem skončění, abychom bez tvého svatého těla
nikdy neumřěli, ale aby tvé svaté tělo náš próvod bylo s této púščě ku
požívaní i k vidění tvého svatého lícě na věky věkóv. Amen.

L milost láska - 2 abg abys _ 3 ež že; za ng zanás; miloščěmi z lásky -7 čIo-
oěčstuie člověčenství, lidskou podobu _ 9 hospoda útulek; ustalých unavených - 10
přěsdhl překonal, převýšil _ !3 točíš totiž _ 16 lékařstut léčení, lék - 18 sjednati vy-
rovnati

22 osladčíti osladiti .23 abgchom iťli abychom cítili - 24 ohorčiti učiniti hoř-
kou _ 26 abgchom suadlť abychom vadli, hynuli - 27 uléčiti vyléčiti _30 ižddné ž,ádné

34 ke ušiej těIesnosti k plnému tělesnému prospěchu - 36 k ktuúciej cnosti k toz-
květu ctnosti - 37 abgchom sě polúčili abychom se spojili s '..

40 zapdlenit horoucí _ 42 zaběhnú utekou _ 43 abg nesměli aby se neodvážili -
49 otdešenie oddechnutí _ 50 kakž koliuěk jakkoli' ačkoli - 52 chcmg chceme _ 53 na
našem skončěnt při naší smrti - 55 ltcě tváte

( M o D L I T B A  K  N E J S V Ě T Ě J Š Í  r n o r r c r ;

Ó svatá trojice, otče, synu i svatý duše, poněvadž smy k tvému obrazu
stvořeni, a kdyŽ smy ztraceni byli, tehdaž smy skrzě svatý křest tvého jmé.
na, točíš ve jmě otcě i syna i svatého ducha navráceni tvé tvárnosti, proto
prosímy, aby nám ráčil tu milost dáti, abychom nikdy nezahladili tvého
obraza z našie paměti ani z našeho rozumu ani z našie vóle ni jedním
hřiechem.

Ó všemohúcí otče bože, poněvadžs ty nám dal milého svého syna na
vykúpenie a ducha svatého k znamení spasenie a sám sě nám chováš i s ním
k věčnému kralování, proto prosímy tvé svaté milosti, aby nám tu milost
dal, abychom jistý zák|aď svatého ducha tak drŽěli' abychom nikdy nezi-
fali, ale silnú náději skrzě naši mzdu věčného dědičstva dobyli.

Ó milý Jezukriste, synu boží, poněvadŽs ty svú duši dal nám na vy.
kúpenie a své svaté tělo na věčné nakrmenie a svú svatú krev na věčné
napojenie, kdyŽ si naši při na sě vzal a za ny trpěl a nás vykúpil, proto
prosímy tvé svaté milosti, aby ráčil nám tu milost dáti, abychom my tvé
svaté těIo i tvú svatú krev dóstojně přijírnali, abychom věčným hladem
a věčnú žiezni nikdy nezahynuli, ale viděním tvého svatého lícě věčně své
srdce krmili ve všiej rozkoši.

Ó svatý duše, poněvadŽs ty pramen i studně všie milosti, tys také
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zápona čistoty i počátek věčného ščěstie a jsi potok prudký a plamenný
nebeské rozkoši, jenŽ všicknu říši králevstvie nebeského sladcě napájieš
i naplniješ jich všicknu žádost ve všem dobrém, aby tobě chválu zpievali
neustalým srdcem, proto prosíme tvé svaté milosti, aby ráčil seslati těch
žádúcÍch drobtóv a krópějí s svého králového stolu v usclrlá srdcě tvých
výpovědných psancóv.

Ó svatá trojice, otče všemohúcí i syne boží i duše svatý, poněvadžs
všeckno stvořenie i nás tvú svatú mocí stvořil z ničehoŽ a nás si vykúpil
svú múdrostí a řiedíš všěckny věci v tichosti své dobrotY, proto prosímy
tvé svaté milosti, aby ráčil všicknu neklidnú zlost tohoto světa ukliditi svú
dobrotú, abychom my ku pořádnéj radosti i rozkoši všěch svatých i všěch
anjelóv přišli a v tobě sě radovali věky věkoma. Amen.

1smy jsme _3tudrnost i  podobě _ 4 abg abys - 8 sě chovt iš js i  -  14 zangza
nás - 18 ue ušiej ve vší

20 ztipona spona' ozdoba - 23 neustatým neunaveným, neúnavným - 24 krópěii
krůpějí' kapek; krdlouého královského _ 25 oýpouědnýchvypověděných, vyhoštěných

29 neklidnú z/osÍ nepokojnou, divokou zlobu; ukliditi uklidniti, upokojiti

KNÍŽKA  o  ANT IKR ISTU

1. Ve jménu Kristově, jenž jest věrný svědek, amen! Kdo slyšíš, rci také:
Amenl A nestrachuj se, kdo slyšíš tato slova, ale uvažuj a zkoumej ducha,
který zde mluvÍ, zda je z boha.

Byl jsem ve vytržení ducha a upřel jsem mysl na to, co se píše v Apo.
kalypse (Zjev.2): ,,Tomu, kdo zvítězí, dárr' jísti ze stromu života, který
jest v ráji boha mého... A poznal jsem, přemohu-li v sobě hřích, že jistě
okusím chleba života neboli pochopení Písma svatého, a modlíval jsem se
často, aby mi všemohoucí bůh dal ducha svatého a pomazal mě jeho po-
mazáním, abych necítil nic odporného a bludného, ale okoušel chuti a vůně
pravé moudrosti, jíž bych nikoho neklamal a nikým nemohl být oklamán,
a abych nemudroval více, neŽ je potřebné mně a církvi svaté. A potom
zazně|o ve vnitřním sluchu mého srdce, jak jsem kdysi pojedl ze stromu
věděnÍ dobrého a z|ého, chtěje vědět a být moudrým nad své síly, pokládaje
sebe za nejhorlivějšího zkoumatele čistých výroků božich. A třebas jsem
se z toho častěji kál, obrátiv se sám do sebe, přece jsem dokonale nepoznal,
jak jsem slepý a nahý, jako to poznávám nyni. Proto mi řekl duch v srdci,
abych vza|kÍiž a ukřižoval své těIo, zanechal a zapřel sám sebe a vstoupil
do řehole a abych napříště ani nehloubal, ani nekáza| nic samostatně,
protoŽe se k tomu nehodím. Všichni však mi v tom zabránili radíce, abych
nevstupoval do řehole ani se nevyhýbal kazatelství. Kázáni však jsem se
zďrŽe| dlouhý čas, ač tomu všichni moji rádcové odporovali.

1 5

55



Zatim mi připadl na mysl příchod Antikristův a já jsem přemýšlel,
odkud to jest. A duch, jenž ve mně mluvil, odpověděl: Čti evangelium
Matoušovo (Mat. 24): ,,Až uvidíte ohavnost zpuštění.. a pozoruj ohavnosti,
jež jsou v cirkvin a zkoumej léta Danielova. A ačkoli jsem to nechtěl po-
slouchat, jsa přesvědčen, že to je pokušení, a modle se převroucně, aby to
bůh odňal z mého srdce, počalo to ve mně sílit. A netroufal jsern si od té
doby už pohledět do knih, leč se svolením zpovědníkovým. Konečně jsem
byl tak skličen, Že jsem počal s dovolením zpovědníkovým číst text bible
a jiné knihy o této látce a zkoumat léta Danielova. A poněvadž mě o tom
nemohl poučit nikdo z židl& ani z křestanů, řekl jsem svému zpovědníku:
Hle, nikdo nemůže odstranit z mého srdce tuto věc, leč pan papež. Půjdu
tedy do Říma, otevru mu tam své srdce a učiním, cokoli rozkáže.

A čekal jsem v Řimě déle než měsíco nechtěje tu ani jinde kázat, nebot
jsem považova| za lepší očistit se zatím pokáním, abych snad nepobloudil.
I počal jsem se postit postem Danielovým, nejíst potřebného chleba
a modlit se naléhavě, obětovat často obět Kristovu a činit pokání v popelu
a v žíněném šatě řka: Pane bože můj, divím se, že to nenacházim zjeveno
v knihách ani od doktorů se to nemohu dovědět, protože jsi to chtěl skrýt
zvláště před moudrými a zjevit to maličkým. A třebas mezitím bylo mnoho
maličkých, přece snad ještě nepřišla vhodná doba ke zjevení. Nadešel-li
však nyní čas, zjev to někomu jinému v svaté církvi mimo mne a mě ubo.
žáka uvrhni na místo pokání nebo na hnojiště, kamkoli chceš _ jen odejmi
z mého srdce pokušení! Chceš-li mě však k tomu uzpůsobit, můžeš tak
učinit k své slávě o tolik větší, oč já jsem hloupější, bídnější a nad jiné
hříšnější; nebot tvá sláva před lidmi by nebyla tak velká, kdybys to učinil
skrze spravedlivé a osvícené, jako skrze hloupého, ubohého hříšníka.
ChcešJi tomu tedy tak, pohleď na mne' ubožáčka zkroušeného duchem
a příliš se třesoucího před slovem tvým, i když budu vydán v posměch a ku
pohoršení mnohým a zvláště těm, kteří by ti neuvěřili, i kdybys sestoupil
v lidské podobě; přece pro spásu mou i církve nalož tu Se mnou milosrdně,
pokud jest to nutné pro mne a pro svatou církev, a posilni mě tak, abych
v této věci nemohl nic činit než to, co chceš ty, ať už budu v tobě potupen
nebo pochválen.

A tak jsem počal tehdy v Řimě jasněji rozumět tomun co mne o této
věci v Čechách jen napadlo. A protože jsem jiŽ nedoufal v příchod našeho
pana papeŽe, učinil jsem přípravy, chtěje se vydat na cestu do Avignonu.
Zatim však vnikl do mne duch páně tak, Že jsem se nemohl zdržet, neboť
mi pravil v srdci: Jdi, oznam veřejně listem, který přibiješ na dveře chrámu
svatého Petra, jako jsi obyčejně oznamoval v Praze svá kázání, že budeš
kázat o příchodu Antikristově a že napomeneš kněžstvo i lid k modlitbám
za našeho pana papeže a za našeho pana císaře, aby tak spořádali církev
svatou ve věcech duchovních i světských, aby věřící bezpečně a dokonale
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75

slouŽili stvořiteli; a ono kázáni napíšeš, aby tvá slova nebyla zkomolena
a aby se věc rozšířila, aby byl nahnán strach z|ým a dobří aby tím horlivěji
s]oužili pánu. Nejtajnější věci však uchováš pro pana papeže. Nekázal
jsem tedy v kapitule chrámu svatého Petra tak, jako tu nyní píšu, ba nebyl
bych to řekl ani panu inkvizitorovi, ani komu jinému, leč donucen úřadem
inkvizitora, očekávaje v tom rozhodnuti a dovolení našeho pana papeŽe.

2. Podle ducha, jenž ve mně mluvil, soudím tedy, Že Antikrist přišel, a to
z let Danielových, kdež se čte, že od času, kdy bude odňata ustavičná oběť
a postavena ohavnost zpuštění, uplyne dní 1290: Blahoslavený, kdo dočká
a přijde až ke dnům 1335. Ustavičná oběť byla odňata v roce umučení
Kristova, poněvadŽ obět židovská byla smrtí Kristovou odňata tak, že
neměla nadále účinnosti, nebo proto, že tehdy byl odňat Kristus, jenž jest
ustavičná oběť, smrtí tělesnou, nikoli obrazně. Avšak ohavnost zpuštění
nebo oznamující budoucí zpuštění zača|a téhož roku umučení Kristova,
když Pilát postavil obtaz císařův do chrámu, a byla dokonána, když Titus
a Vespasián zničili chrám, 42. roku po umučení Kristově. Vezmeme-li tedy
den za rok v obojím počtu podle slova (Ezech. 4): ,,Den za rok jsem ti dal,..
tehdy prvé čÍslo Danielovo, totiŽ 1290, začneme.li je počítat od zkázy
způsobené Titem a Vespasiánem, bylo dokonáno léta od narození páně
1365' totiŽ přede dvěma roky, toho času, kdy pan císař odvedl tlupy
z Avignonu do Německa, chtěje je rozprášit' jak se vypravuje. Avšak
druhé číslo, totiž 1335' budiŽ počítáno od roku umučení Kristova, kdy
byla odňata ustavičná oběť, a tak se shledá, že bylo dokonáno v přítomném
roce, jenž je od narození páně rok 1367, protože 1335 let a léta, jež uply-
nula od Kristova narození až clo jeho umučenÍ, dávaji přesně 1367 let.

Blahoslavený tedy, kdo dojde až k tomuto roku blahoslavenství,
nikoli aby byl blahoslavený v pokoji' jejŽ dává svět, poněvadŽ toho ne-
přinesl Kristus, a Ezechiáš předpověděl, že je zlý, pravě (Iz. 38): ,,Hle,
v čas pokoje hořkost má nejhořčejší,.. ale blahoslavený podle slov evan.
gelia (Mat. 5): ,,Blahoslavení, kdož trpí pronásledování pro spravedlnost,..
a zejména pro slovo tsoži, a to pod Antikristem, jenŽ přišel. o tomto blaho-
slavenství praví Lukáš (Luk. 21): ,,A kdyŽ se toto počne díti, pozdvihněte
své hlavy, nebot se přiblíží vaše vykoupení.. a v Genesi, kde se popisuje
Antikrist v podobě Danově, dodal Jakub Žehnaje mu a řka (Gen. 49):
,,Spasení tvého očekávati budu, pane... To jest tedy ono, co praví Kristus
v evangeliu Matoušově (Mat. 24): ,,AŽ uvidíte ohavnost zpuštění.. atd. Kde
však praví: ,,Kdo čteš, rozuměj,.. vybízi nás, abychom pozorovali, jak ne-
dbalostí pastýřů zpustla církev, jako kdysi nedbalostí farizeů zpustla syna-
goga, protoŽe církev, třebas je nyní v pokoji a oplývá světským bohatstvím,
přece je oloupena o bohatství duchovní. A tak se naplňuje slovo evangelia
(Mat. 24): ,,Rozmnožila se nepravost,.. totiŽ nepravost z mamonu' ''a
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105 ochladne láska mnohých... Zda neochladla láska a nerozmnoŽila se nepra-
vost, když jeden má mnoho prebend, jež dostal buď za služby, anebo po.
výšením, nebo svatokupectvím, nebo z chtivosti? A proto mnozí chudobní,
zajisté údové Kristovi, jimž se odnímá, co jim patří, jsou nuceni Žebrat
a krást a páchat svatokrádeže. odtud iprodávání a kupování svátostí

110 a pohřbu, odtud svatokupectví v mnohých řeholích, odtud vlastnictví
u těch, kdoŽ se odřekli bohatství, odtud zjevní souložníci.

,,Až tedy uvidíte ohavnost zpuštění.. atd. Zda to nejsou ohavnosti
a modly a zda neboří Jeruzalém a nepustne proto chrám hospodinův,
třebas to popírá pokrytectví, jež panuje téměř ve všech lidech, takže něco

115 jiného jsou a něčím jiným chtějí být nazýváni? Naplnilo se tedy ono slovo
evangelia (Mat. 24): ,,Povstanou mnozí falešní proroci a lŽikristové,.. kteří
v penězích vládnou. Nebot od proroka až po kněze a od největšího až po
nejmenšího všichni slouží lakomství a nenastupují do boje, ani se nestavějí
jako zeď před dům izraelský, aby stáli v boji v den páně. Řeholníci také

I20 bez rozdílu poslouchají zpovědi, aniŽ si vyžádali povolení nebo milost od
diecézního biskupa, a to téměř po celém světě.

odtud je patrno, že Antikrist přišel, jakož je i psáno v Genesi (Gen.
49): ,,Budiž Dan hadem na cestě, hadem rohatým na stezce, štípaje kopyta
koně, aby jeho jezdec padl zpět... Dan, to jest Antikrist, had starý v člo-

I25 věku Antikristovi, uctívaje stín slepoty, uštkl kopyta koní, totiž falešných
proroků, to jest náIežité jejich touhy tak nakazil jedem nepravosti, žetouži
spíše se nasytit jedem nepravosti než sladkostí lásky, takže duch svatý,
jenž při kázálí na nich jezdil jako na silnějších koních - o němž se praví
v Abakukovi (Hab. 3): ,,JenŽ vsedneš na svoje koně.. -, již spadl nazpět,

130 zanechávaje je chladné; neboť v nich ochladla láska, aby nedbali o spásu
lidí, a rozmnož7|a se v nich nepravost, poněvadž třebas mlčí jako němí psi,
aby jim obročí nebylo odňato, přece káží, aby jim obročí bylo dáno. Ó jat<
hrozné slovo praví jim pán skrze Ezechiele (Ezech.22): ,,Hledal jsem mezi
nimi muŽe, jenž by se postavil jako hradba a stál proti mně za zemi, abych

135 ji nezkazí|, a nenalezl jsem... Hle, odňata je ustavičná oběť, a poněvadž
modlosluŽebníci stojí na místě svatém, proto, kdo čteš, rozuměj, jak je
postavena ohavnost v zpuštění. Takoví jsou obrazně z pokolení Danova,
a proto, byť by i soudili pře a soudy spravedlivé i nespravedlivé a měli
požehnání z tučnosti země, přece ani nejsou v Apokalypse popsáni pod

t4O jménem Danovým, ani zaznamenáni mezi 744.000 vyvolenými, protože
Dan se svým pokolením, to jest Antikrist se svými antikřesťany, tam není.
Jest tedy radno, aby činili pokání, napravili poklesky své a svých a činili
především skutky lásky, aby skrze rnřížoví kříŽe Kristova' nesouce svůj
křiž za Kristem, byli na věky vepsáni do knihy života, jako Manasses se

L45 svým pokolením skrze mřížoví rukou Jakubových je obrazně zapsán v knize
Apokalypsy místo Dana. A jak jsou do mnohých, nadmíru těžkých a veli-
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kých hříchů pohrouženi králové aknižata zemská, šlechtici a páni, měštané,
obchodníci, řemeslníci, rolníci a veškeří lidé, protože Žijí pohansky v pýše
a marnosti, nespravedlivě soudí, chudé utiskují, vedou mezi sebou války,

150 církve neposlouchají, ba pronásledují ji' provádějí lichvu a nespravedlivé
obchody čili kupčení, vymáhají veliká cla a mýta,lžolJ, křivě přísahají,
Istivě jednají, křivými svědectvími a přímluvami podvracejí spravedlnost
na soudech, věštbám a hadáčství věří více neŽ evangeliu, a tak se oddávají
cizo|ožstvi, smilstvu a sodomii,lakomství a obžerství, neplatí desátků a ne.

155 zachovávají víru slÍbenou bohu a lidem. Chtějí-li je proto obrátit, nechť se
obrátí od hříchů a bludů nejprve sami.

3. Po těchto úvahách řekl jsem duchu, jeriŽ ve mně mluvil: Kdo je Anti.
krist? A on odpověděl: Antikristů je mnoho, a kdo ruší a popírá Krista, je
Antikrist. A jak ho druzí zapíraji? KdyŽ mlčí a neodvažují se vyznat jeho

160 pravdu před lidmi; ti, lrteří poutají pravdu a spravedlnost boží. Z toho
usuď, kdo je Antikrist, o němž pravil Jan ve své kanonické epištole, Že

. přijde a jiŽ nyní je na světě. Což nevidíš jeho vojsko, totiŽ tlupy a jiné
tyrany a utiskovatele chudých, kteří jsou tak utlačeni, že jsou nuceni Živit
se mnohými hříchy lichvářství, nekalých obchodů, lží a křivých přísah atd.,

165 bořitele klášterů a mučitele, kteří pro penize kladou a dávají klásti křesťany
na mučení? Ti všichni jsou znázorněni v Apokalypse v podobě korunova-
ných kobylek, abys poznal vojsko Antikristovo, jak kraluje s velikou mocí
bez jakékoli překáŽky.

I řekl jsem: Kdo je to jmenovitě? Či snad je to onen velikán, jehoŽ pří.
L70 chod se čeká na konci světa? A odpověděI mi duch: Není ti dáno v tuto

dobu to vědět dokonale, ale jen dohadem. Co jsem však řekl o onom velikém
Antikristu, jehož příchod se čeká na konci světa, jsa tázán inkvizitorem
města Říma, to jsem odpověděl, poněvadž tehdy vstoupil do mne duch
páně, abych to řekl, a to držím a budu drŽet do rozhodnutí našeho pana

L75 papeŽe, jemuž jest dáno zkoumat duchy i písma. V tomto i ve všem jiném
podrobil jsem se a podrobuji jeho opravení. oni však, kdož řídí církev,
necht vidí, a ti z nich, kdož chtějí zbožně žit atrpět pro Krista pronásledo.
vání a nenávist, to poznají, až budou vyzkoušeni jako vyvolení ohněm
a zběleni. A tak Antikrist bude zjeven vyvoleným a od vyvolených, poně-

180 vadž podle Daniela tomu neporozumějí všichni bezboŽni. Ty však věz: Jest
poslední hodina a nastává soudný den, a to podle toho, že došlo k toztrŽce
předpověděné apoštolem, jeŽ je popsána v modlitbě Danielově začinající
slovy (Dan. 9): ,,Prosím, pane.., poněvadž (Mat.2a) ,,kdo čtešo rozuměj..-
protože jako ohavnost zpuštění, která nastala u Židů, naznačuje naše du-

185 chovní zpuštění, tak odpadnutí křestanů od soudů a přikázáníboŽich zna-
mená naše odpadnutí a odstoupení od evangelické vÍry a lásky a pravdy,
jakož praví Apoštol (1 Tim. 4): ,,V posledních dobách odstoupí někteří od
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Viry,.. totiž od víry spojené s láskou nebo prostě od víry, ,,naslouchajíce
duchům bludným a naukám zlých duchů, v pokrytectví mluvícich|ež.,,

190 Z takových lidí povstávají kacířstva, sekty, beghardi, bekyně, věštění,
hádání a jiná bratrstvao mezi nimiž jsou vrahové, kteří protože mají mnohé
druhy zámoŽn'e a mocné, vraždí v té naději, Že jejich druhové, se kterými
se dělí o penízeo osvobodí je penězi nebo svou mocí. Jsou také některá bra-
trstva, která škodí církvím, odnímají správcům kostelů odkazy a jiné

195 uŽitky, třebas některé by|y za|oŽeny ze zbožnosti, což vůbec nelze snadno
posoudit. A chcete-li to vědět, odpadnutí od říše je dokončeno, protože říše
je tak rozsápána a bez ustání je sápána, Že císař pán by z ní nemohl mít
chleba, kdyby jej neměl z Čech, a protože je říše římská rozdělena na
mnoho království a říší. A" zda nenastalo odpadnutí od církve, kdyŽ se

200 z tolika synů církve, králů a knižat, nenašel žádný pomocník, který by
bránil církev před pronásledováním tlup, od nichž po tolik let trpěIa?

H|e, roztržka nastala a Antikrist se zjeví, a tak nastane soudný den.
Proč však je skryt přesný čas dne soudného a těchto věcí, leda proto, že
lidé jsou bezbožní a nerozumějí, ani nechtějí rozumět, nepřijímají lásku

zos pravdy, ale věří Iži, takže onen den na ně přijde náhle. A také pokrytectví
Antikristovo způsobí, že nebude poznán, dokud nebude zjeven, jak se
uvádí vpředu.

4. Posléze jsem si počal všímat, jak je tomu se stavem spásy křesťanů.
A když jsem nad tím stáI v úŽasu, uslyšel jsem ducha v mém srdci takto

210 mluvícího: Jdi a pověz nejvyššímu knězi, jenž je duchem svatým k tomu
zvolen, aby přivedl církev do stavu spásy, aby poslal anděly, to jest kazatele
s troubou kázání a mohutným hlasem, aby odstranili výše řečená pohoršení
z království božího, to jest z cirkve, aby již - protoŽe nastala Žeň, to jest
skonání světa _ vykořenili koukol, odhalili kacíře a falešné proroky a po.

215 krytce a beghardy a bekyně a odštěpence, kteřívšichni jsou označeni jmény
Gog a Magog (proto se zvou Gog a Magog, coŽ je totéŽ eo střechan poněvadŽ
ukryti pod střechou svého pokrytectví ukazují Krista ve vnitřku nebo na
poušti své skryté nepravosti), a tak nechť je kazatelé odhalí, hubíce je jako
koukol, a pšenici věřících necht shromáŽdí do stodoly církve svaté, aby

22O tam vstoupily všechny národy a všechen lzrae| byl spasen a tak byl jeden
ovčinec a jeden pastýř a aby žili v tak veliké lásce - i kdyŽ nikoli všichni,
přece však aspoň mnozí _, aby jim bylo vše společné, podle toho, jak tehdy
duch svatý rozhodne. Raď tedy nejvyššímu knězi, aby učinil všeobecný
sněm v Římě, na němž by všichni biskupové dostali naučení, jak napravit

225 poklesky své a svých, a určili jisté osoby řeholní i světské, které by byly
poslány kázat (z nichŽ mnozí malátnějí, ač jsou mocní v díle a silní v řeči),
aby obktopili lůžko Šalomounovo, držíce všichni meče slov boŽích akaŽdý
svůj meč po boku, jímž by byli ozbrojeni proti žádosti tělesné. Ti podniknou
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obecné taženi, zatímco druzí budou kázat doma a bojovat, tak aby spíše
230 zemřeli než zabíjel^i' aby trpěli pro Krista. Ti přemohou šelmu neboli Anti.

krista pro krev Beránkovu a přístup do země věčného zaslíbení učiní bez.
pečným. Avšak jejich přehojná krev, prolitá za Krista, nebo útrapy mučeni,
jeŽ by snášeli, stěŽí by stačily k odčinění hřÍchů, do nichž je tak těŽce za.
pleten křestanský lid.

235 Ať už se tak stane nebo nestane, bojím se, aby nás nepostihl největší
hněv boží a rána nevyléčitelná, protože budou-li tito mlčeti, kameny budou
volati. o nich praví Ezechiáš (Ezech. 13): ,,Sešlu převeliké kameny řítící
se shora a pustošící vichřici a dám burácet duchu bouří v prchlivosti své..
atd. Neboé svět bude volat, Že nemiže snést smrt syna božího, jenž je opět

240 křižován a vystaven na odiv celému světu, a postaví se zaň celý svět.
A teprve pak, až budou jíst a pít a ženit se a vdávat' přijde den hněvu, to
jest den soudný, tak náhle, Že ti, kdož byli jiŽ voláni k pokání, ale odmítají
se kát, tehdy jiŽ nebudou mít čas a místo k pokání, a ti, kdož lekáži, Že
soudce nyní přijde, pocítí jeho největší přísnost v trestu věčné záhuby.

245 A nadto znamenám v srdci, že učiní-li pan papež podle rady výše uvedené,
tu mu Kristus, kIíč Davidůvo otevře Apokalypsu, aby jí porozuměl, pokud
se týká přítomného stavu církve.

Toto podávám svaté církvi tajně, pokud mohu. Necht to přezkouší
církev, jež je místem, kde se taví zlato. JeJi tu něco špinavého, budiŽ to

250 vyvrženo, pakli je to z|ato, budiž přijato od toho,kdo je podává, či spíše
od toho, kdo dává dobrého ducha prosícím, jenž psal v žaláři a v poutech,
sklíčen na duchu, očekávaje osvobození lzraďre, to jest svaté církve, aby
řekl pan papež: ,'Staň se!.. - a stane se. Prohlašuji též' že jsem nezamlčel,
co se děje v mém srdci, ale řekl jsem to církvi; a jsem připraven držet v této

255 věci, cokoli pan papež nebo svatá církev přikáže.
Přinucen hrozbou exkomunikace' a protože inkvizitor města Říma mě

chtěl položit na mučidla, napsal jsem toto proti své vůli, protože, jak se
zdá, jsou to pro povrchního soudce věci příliš smělé.

25 léta Danieloua: část biblického Danielova proroctví (Dan. 12'11-12), kďe se
mluví o délce pronásledování Židů; nejasné místo vyvolávalo různé výklady - 30 mé
o tom nemohl poučtt nílcdo: Milíč znal literaturu o očekávaném nástupu věku ducha
i podrobné výpočty dáta druhého příchodu I(ristova a jeho odpůrce Antikrista,
a to jak ďílo Katalánce Arnalda de Vilanova (zemřel 1312)' tak i předpovědi svého
'současníka Jana de Roquetaillade _ 32 půidu tedg do Ř'Íma: dospěl tam v dubnu
1367 - 34 čeltal isem u Řtmě aete než měsic: Milíč čekal na návrat Urbana V. z Avig.
nonu. PapeŽ opustil své francouzské sídlo teprve 30. dubna 7367 a připlul k Itálii aŽ
4. čerwa - 36 postem Danielouým: podle bible (Dan. 10'2-3) se Daniel v Babylóně
postil po tři týdny na znamení svého souručenství s izraelským lidem v Jeruzalémě -
57 chtěje se ugdat na cestu do Avignonu.. nejspíše 27' května, jak dodává jeden z ru-
kopisů _ 66 neitainěiší uěci ušak uchoudš pro pana papeže: náznak jejich obsahu
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uložil Milíč do svého Poslání papeŽi Urbanu V. (překlad Fr. Loskota vydal r. 1948
F. M. Bartoš)

78 Titus a Vespasián: Titus oblehl a dobyl o velikonocích r. 70 n. l' Jeruzalém
jako vojevůdce svého otce, císaře Vespasiána, a vypálil jeruzalémský chrám - 83 pan
císař odoedl tlupg z At:ignonu do Německa: Karel IV. navštívil na jaře r. 1365 lJrbana
V. v Avignonu' aby ho přiměl k návratu do Říma' Přes Arles odejel pak císař do
Štrasburku koncem června. Tlupami rozumí Milíč nejspíše Žoldnéřská vojska, která se
nahromadila v té době v ltálii a v jižní Francii a stala se metlou obyvatel. Vyjeď-
náváním se císaŤi podařilo odvést je za Rýn - 91 Ezechid.š.. spr. Izaíáš 38,77 _ 97
tl podobě Danouě: Dan, podle bible jeden ze synů Jákoboých, který podle otcova
proroctví měl být soudcem svého lidu; v bibli je to naznačeno symbolicky (Gen.
49'17: budeť... jako had rohatý...) a tato podoba je Milíčem připisována Anti-
kristu-740 mezi 144,000 uguolenými: srov. Zjev.7,4 _ 744 Manasses: podle bible
nejstarší syn Josefův, zakladatel jednoho židovského pokolení (o něm Zjev.7,6)

161 : srov. 1 Jan 4,3 - 772 isatdzrin inkuizilorem.. inkvizitor vlastně vynutil na
Milíčovi Knížku o Antikristui viz i závb Íšnižky _ 175 duchg i písma: smýšlení
i psané projevy

276 Gog a Magog: podle bible (Zjev. 20,8) podvojné jméno nepřítele boží církve -
223 ušeobecný sněm tl Ř.ímě: od jeho svolání očekával Milíč ozdravěni poměrů v celé
společnosti _ 227 Šalomoun.. podle bible král proslulý moudrostí (zde srov. Pís. 3,7) -
23t kreu Berdnkouu: tj. Kristovu _ 236 budou-li tito mlčeti: srov. Luk. 79,40 _ 257 kdo
d.tiud dobrého ducha prosícím.. srov. Luk. 11'13 - 253 Staň se/.. napodobuje závěr pa.
pežských de]<retů

MATĚJ Z JANovA

Příkladem Milíčor{m se řídil Matěj z Janova (Ť 1393)' vzdělaný na pařížské
universitě. Tento učený teolog, kterému se nepodařilo získat tučné prebendy ani
zvučný titul, stal se po svém návratu z Pattže (1381) obráncem Milíčova odkazu.
I když nepůsobil svým osobním příkladem do té míry jako Milíč' ohlas jeho kázáni
byl tak veliký, že ho představitelé církevní moci donutili odvolat některé názory
a Zanechat kazatelské činnosti. Z jehokázáni neznáme téměř nic, je však zachován
jeho rozsáhlý latinský spis Regulae Veteris et Noui testamenti (Prauidla Starého
a Nouého zákona),Y něm ve čtyřech knihách (z nich první tři jsou rozděleny ještě na
10 traktátů) hledal měřítko pro poznání pravého křesťanského života a našel je
v bibli. Studium bible v jeho učení nebylo pouhým východiskem pro řešení ab-
straktních teologických problémů, nýbrž směřovalo k životní praxi, stávajíe, se
nutným předpokladem k odhalení všech zlořádů, a to i vykořistování. Na studiu
bible je za|ožen i Matějův radikalismus v názorech na nutnost církevní re.
formy. Při středověkém způsobu argumentace, opírajícím se o výroky autorit,
poskytovala právě bible (jako ,,slovo boži,,) nejvíce moŽností pro regulování vztahů
mezi lidmi, a proto se také církev ve 14. století bránila překladům bible do národ-
ního jazyka. Tak mělo zdůrazňování bible v díle Matěje z Janova velký význam
pro celé husitské hnutí, které opíralo své revoluční požadavky o autoritu bible'
a snažilo se proto bibli zpřístupnit lidu.
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