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„POČÁTKY JEDNOTY BRATRSKÉ: OD PETRA CHELČICKÉHO K LUKÁŠI PRAŽSKÉMU“
Dovolujeme se si pozvat všechny zájemce na výše uvedenou přednášku, která se koná
v rámci Komorní akademie ve sborovém domě Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice
dne 8. 11.2019 v 16:30 hod. Přednášejícím je Mgr. Vít Marša – religionista
Anotace
Jednota bratrská svým literárním a myšlenkovým přínosem představuje jeden z
vrcholů české kultury. Odkaz Jednoty bratrské napomohl obnově i rozvoji českého
jazyka v době národního obrození a tudíž z něj čerpáme dodnes. Jak se ovšem z malé,
asketické a vůči světu nepřátelské sekty stala první reformační církev západního
křesťanství? Zveme vás na vzrušující cestu českými dějinami 15. století, abyste byli
svědky přerodu Jednoty od radikálního učení laického husitského myslitele Petra
Chelčického k teologickému vrcholu české reformace v učení dnes již téměř neznámého
Lukáše Pražského, který svými myšlenkami inspiroval i německého reformátora
Martina Luthera.
Mgr. Vít Marša
Mgr. Vít Marša je absolventem religionistiky na Filosofické fakultě Masarykovy
univerzity. V současnosti realizuje na Ústavu religionistiky této univerzity i svůj
disertační výzkum. Jeho práce je zaměřena na možnosti využití sociologických metod a
teorií v kontextu české reformace a to s důrazem na první generace Jednoty bratrské.
Zejména se soustředí na osobnosti a dílo Petra Chelčického a Lukáše Pražského. Vedle
badatelské činnosti se také výrazně věnuje i pedagogickým aktivitám.

۞
Na odkaz jednoty bratrské navazuje i Církev československá husitská, která ve svém
pojmovém určení říká:
Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné
snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu
svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským,
českobratrským a dalším úsilím reformačním.
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