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    Nehodnoceno

Prodejní cena30 K?

Prodejní cena bez DPH27 K?

Vydáno k 600. výro?í Mistra Jeronýma Pražského. Obsahuje
bibliografii.

Popis

Šestisté výro?í upálení Mistra Jeronýma Pražského, p?ipadající na 30. kv?tna 2016, následuje rok po jubileu Mistra Jana Husa. ?eskému
reformátorovi a kazateli v Betlémské kapli jsme vloni v?novali zna?nou pozornost v ekumenickém, spole?enském i mezinárodním rozm?ru. Ale
ani Mistr Jeroným, který vedl sv?j osobitý zápas o Boží pravdu, nemá být opomíjen a zapomínán. Proto také Církev ?eskoslovenská husitská
po?ádala ?i spolupo?ádala v roce 2016 akce, jako je pam?tní odpoledne v Praze na Novém M?st?, putování do Kostnice k Husovu a
Jeronýmovu kameni, vzpomínkové bohoslužby, p?ednášky, diecézní dny a další.
Kdo byl tento muž neklidného filozofického ducha, jehož životní p?íb?h je propojen s p?íb?hem Husovým a který dokon?il b?h svého
pozemského života jako jeho p?ítel Jan z Husince a stal se záhy v tradici st?edov?ké utrakvistické církve dokonce svatým Kristovým
mu?edníkem? V dobových pramenech byl Jeroným charakterizován tak, že „byl velmi um?lý a dosp?lý v rozli?ném um?ní mudrcovi v zákon?
Božiem i v dokto?iech“. Hodnocen byl jako ten, kdo „nic nehodného nepromluvil, což by neslušelo na muže dobrého“. V osv?d?ení univerzity
pražské vydaném v jeho prosp?ch z roku 1415 – v ?ase jeho kostnického procesu – je o n?m ?e?eno: „Pokud jde o znamenitého filozofa mistra
Jeronýma z Prahy, muže opravdu výmluvného a pronikavého badatele ve všech svobodných um?ních, jeho proslulé jméno je vám dob?e
známo. P?enecháváme univerzitám v Pa?íži, Kolín? a Heidelberce, na nichž získal hodnost mistra, aby se na základ? pravdivých sv?dectví
dohodli o jeho skv?lé pov?sti a vynikající u?enosti hodné chvály. My srdcem i ústy jen to ve?ejn? vyznáváme, že jmenovaný mistr Jeroným se
mnohonásobn? osv?d?il i na naší univerzit? a v ?eském království životem i mravy a pravov?rnou katolickou vírou jako ši?itel evangelické
pravdy.“
Kdo byl skute?n?? Co je pro n?ho charakteristické? Vážíme si toho, že pro p?iblížení si této postavy nám poskytl k vydání text své p?ednášky o
Jeronýmovi náš p?ední historik prof. PhDr. Petr ?ornej, DrSc., kterému náleží vd??né pod?kování. M?žeme tak lépe rozpoznávat tvá? a
historický obraz Mistra Jeronýma v jeho barvitosti a živosti a uv?domovat si jeho nesporný význam i specifické místo v d?jinách a odkazu ?eské
reformace.
(Z úvodního slova patriarchy Tomáše Butty )
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