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PŘÍLOHY 

 

 

Seznam příloh 

 

I. Tabulky 

 

Tab. 1: Odkazy na Antikrista ve třetím století.  

Srov. JENKS, Gregory C. The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. 

Berlin; New York, Walter de Gruyter & Co, 1991, 114.1  

Tab. 2: Mýtus o Antikristovi: Bousset. 

Srov. JENKS, Gregory C. The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. 

Berlin; New York, Walter de Gruyter & Co, 1991, 8−9.2 

 

II. Textové přílohy 

 

 Tyconiovy zásady pro výklad tropů.  

AUGUSTINUS, Aurelius. Křesťanská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 2004, 159−160; 
169. 

 

III. Fotografie 

 

Janov u Mladé Vožice, odhaduje se na původ mezi lety 1900−1930 , uprostřed je tzv. 

Ústějovská kaplička, Muzeum fotografie Štechtl a Voseček. Foto: archiv Marie 

Šechtlové.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Zařazena do textu. Část 4.5.3. 
2 Pro přehled rozděleno do dvou částí. Tab. 2a + Tab. 2b. 
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I. Tabulky 

 
Tab. 2a: Mýtus o Antikristovi : Bousset 

 IRENEJ TERTULIAN HIPPOLYT COMMODIAN VICTORIN LACTANTIUS P.HIPPOLYT 

Znamení3        
Porušení p.4      x x 
Nenávist5 x x x   x  
Násilí+války6      x x 
Pád Říma x x x   x  
Žid. původ7        
Postava Žida    x x x  
Belial        
Zločinec x  x     
Satan x  x   x x 
Původ od Dan x  x     
Drak       x 
Zázraky8      x x 
Zrůda        
Falešný m.9 x  x x x x x 
Zasedání10 x  x  x   
Porážka kr.11 x  x x   x 
Ob. Chrám12   x   x  
Asistenti x  x     
Vládce světa        
Univerzální13   x x  x  
Nedostatek14     x x x 
Znamení A.15      x  
2 svědkové      x  
Pronásledování x x x   x x 
Kralování16 x  x     
Poslední čin        
Obrácení Židů        
Zkrácené dny        
Poslední krize      x  
Zničený A.17     x x x 
Úloha Mich.18      x  
Paruzie        
Konec světa      x  
Soudný den   x   x x 

                                                 
3 Znamení a varování. 
4 Porušení přírody. 
5 Nenávist v rodinách. 
6 Veřejné násilí a války. 
7 Židovský původ Antikrista. 
8 Znamení a zázraky. 
9 Falešný mesiáš. 
10 Zasedání v Chrámu. 
11 Porážka tří králů. 
12 Obnovený Chrám. 
13 Univerzální vládce. 
14 Nedostatek a hlad/hladomor. 
15 Znamení Antikrista. 
16 Tří a půl leté kralování. 
17 Zničený Antikrist. 
18 Úloha Michaela. 
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Tab. 2b: Mýtus o Antikristovi: Bousset 
 P.EFRÉM EFRÉM CYRIL JER. JERONÝM 

Znamení19     
Porušení p.20     
Nenávist21 x x x  
Násilí+války22     
Pád Říma x x x  
Žid.původ23     
Postava Žida     
Belial     
Zločinec x x   
Satan  x   
Původ od Dan     
Drak x x x  
Zázraky24  x x  
Zrůda     
Falešný m.25 x x x x 
Zasedání26 x x  x 
Porážka kr.27 x x   
Ob. Chrám28 x x   
Asistenti  x   
Vládce světa     
Univerzální29  x   
Nedostatek30 x x   
Znamení A.31 x x   
2 svědkové x x   
Pronásledování x x   
Kralování32  x x  
Poslední čin     
Obrácení Židů     
Zkrácené dny     
Poslední krize     
Zničený A.33     
Úloha Mich.34 x    
Paruzie  x   
Konec světa  x x  
Soudný den  x   
 
                                                 
19 Znamení a varování. 
20 Porušení přírody. 
21 Nenávist v rodinách. 
22 Veřejné násilí a války. 
23 Židovský původ Antikrista. 
24 Znamení a zázraky. 
25 Falešný mesiáš. 
26 Zasedání v Chrámu. 
27 Porážka tří králů. 
28 Obnovený Chrám. 
29 Univerzální vládce. 
30 Nedostatek a hlad/hladomor. 
31 Znamení Antikrista. 
32 Tří a půl leté kralování. 
33 Zničení Antikrista. 
34 Úloha Michaela. 
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II. Textové přílohy 

 

Tyconiovy zásady pro výklad tropů 
 
XXXI. 44. (str. 159) 
První se jmenuje „Pán a jeho tělo“. Na základě této zásady víme, že k nám někdy Písmo 
mluví o hlavě a  těle, to jest o Kristu a o církvi jako o jediné osobě (věrným přece nebylo 
řečeno bezdůvodně „jste tedy potomstvo Abrahamovo“, a přitom je zde jediné potomstvo 
Abrahamovo, Kristus); nemáme se tedy dát zmást, když se v Písmu od hlavy přechází k tělu 
nebo od těla k hlavě, a přece jde stále o jednu a tutéž osobu. Tak třeba jedna a táž osoba říká: 
„vložil mi na hlavu čelenku jako ženichovi, jako nevěstu mne ozdobil šperky“, a je třeba 
pochopit, co z těchto dvou ozdob přísluší hlavě a co tělu, tedy co Kristu a co církvi.  
 
XXXII. 45. (str. 159−160) 
Druhá zásada − „Podvojnost těla Páně“; Tyconius ji ale nazval nevhodně, protože to, co 
s Pánem nebude na věčnosti, není ve skutečnosti jeho tělem. Měl říci „pravé a smíšené“, 
anebo „skutečné a zdánlivé tělo Páně“. Nebo to měl formulovat nějak jinak, protože navíc je 
třeba vyjádřit to, že pokrytci s ním nejen nebudou na věčnosti, ale nejsou s ním již ani v tomto 
věku, i když se to jeví tak, že jsou součástí jeho církve. Proto mohla tato zásada být nazvána    
i tak, aby vyjadřovala „smíšený charakter církve“. Vyžaduje bdělou pozornost: když totiž 
Písmo ve skutečnosti mluví k někomu jinému nebo o někom jiném, zdá se, jako by mluvila 
k těm, na něž se obracela v předchozím textu, nebo naopak když se k nim obrací skutečně, 
zdá se, jako by již mluvila k těm druhým nebo o těch druhých − jako by obojí byli součásti 
jednoho těla vzhledem k vzájemnému propojení a ke společenství svátostí v tomto 
pozemském čase. Takový je např. verš „Černá jsem a půvabná, jako stany Kédarců, jako 
stanové houně Šalamounovy“. Neříká „byla jsem černá jako stany Kédarců a jsem půvabná 
jako stanové houně Šalamounovy“, ale říká, že je tím i oním vzhledem k jednotě v tomto 
pozemském čase v jedné a téže síti, v níž jsou ryby dobré i špatné. Stany Kédarců se totiž 
vztahují k Izmaelovi, který nebude spoludědicem syna svobodné ženy. A tak zatímco o oné 
dobré části Bůh říká „slepé povedu cestou, jíž neznají, budou chodit po stezkách, které 
neznají, tmu jim změním ve světlo a křivolaké cesty v přímé, tato slova vykonám a neopustím 
je“, říká o té druhé, která je špatnou částí směsi, „ti se však obrátili nazpět“; těmito slovy jsou 
tedy již označení ti druzí. Ale poněvadž nyní jsou všichni pohromadě, vypadá to, jako by se 
mluvilo o těchto jiných stejně jako o těch, o nichž byla řeč předtím; ale stále pohromadě 
nebudou. Jde totiž o toho služebníka, o němž mluví evangelium, jak jej Pán při svém příchodu 
vyžene a vykáže mu úděl mezi pokrytci.  
 
XXXVII. 55. (str169) 
Sedmá a poslední Tyconiova zásada je „Ďábel a jeho tělo“. Ďábel je totiž hlavou 
bezbožných, kteří jsou v jistém smyslu jeho tělem a spolu s ním podstoupí trest věčného ohně, 
stejně jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a bude s ním v jeho království ve 
věčné slávě. Jako si musíme dát pozor u první zásady, kterou Tyconius nadepsal „Pán a jeho 
tělo“, abychom správně chápali, co se vztahuje k hlavě a co k tělu, protože Písmo mluví         
o jedné a téže osobě, tak i u této poslední se někdy říká proti ďáblovi leccos, co nelze seznat 
na něm, nýbrž spíše na jeho těle; v tomto těle nepatří ďáblovi jen ti, kteří jsou zcela zjevně 
mimo nás, ale také ti, kteří k němu sice patří, ale dočasně jsou smíšeni s církví až do chvíle, 
kdy každý z nich skončí tento život nebo kdy budou při posledním mlatu plevy odděleny od 
obilí. 
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To, co je psáno u Izajáše „jak spadl s nebe Lucifer, jenž vychází ráno“, a další, co se v alegorii 
babylónského krále říká o něm nebo k němu, to vše se v daném kontextu nepochybně 
vztahuje na ďábla. Ale čteme zde také slova „je rozdrcen na prach země ten, který posílal ke 
všem pronárodům“, a ta úplně neodpovídají právě hlavě. Ďábel sice posílá své anděly ke 
všem národům, ale na prach země je drceno jeho tělo, nikoli on sám − snad jen tak, že je sám 
součástí svého těla, a to je rozdrceno a stává se prachem, který má rozvanout vítr na tváři 
země. 
 
 

I. Fotografie 

 

Janov u Mladé Vožice. Pravděpodobé místo narození Mistra Matěje z Janova. 
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