
Příloha 1

SEZNAM PÍSNÍ Z REPERTOÁRU SKUPINY BERANI

název písně autor textu zdroj textu / popřípadě 
alternativní název písně dle 
zdroje / číslo písně ve zpěvníku

Svítá1, je-li jeho součástí

další poznámky přiložený 
text

Abraham (= Otče 
Abrahame)

Miloš Rejchrt na nahrávce z roku 1997 ne

Ach, můj smutku, má 
žalosti

barokní z kancionálu M.V. Šteyera (PDv) ne

Ať jen svítí František Šilar a Miloš 
Rejchrt

na nahrávce z roku 1978 (PDv) ne

Báječnej bál Pavel Dvořáček Svítá / Podobenství o 
hostině / 14

na nahrávce z roku 1997 ano

Brána Miloš Rejchrt Svítá / Široká brána / 140 na nahrávce z roku 1978 (PDv); na 
nahrávce z roku 1997

ano

Broďte se vodou Joran na nahrávce z roku 1978 (PDv) ne

By and by Pavel Dvořáček Svítá / upraveno na Dál jen 
dál / 38

dále uveden text pod názvem Dál jen dál ano

Byl boj Svatopluk Karásek Svítán / Boj na zemi / 24 ano
Byl to on (= On nám dal) František Šilar
Cesta (= Old root song = 
Tohle ještě není cíl)

Pavel Dvořáček Pavel Dvořáček na nahrávce z roku 1997; text je dále uveden 

pod názvem Old root song (PDv)
Co spomáhá světská sláva Bedřich Brydel barokní, Bedřich Brydel – jezovita! (PDv) ne

Čest dej Miloš Rejchrt Svítá / 37 na nahrávce z roku 1997 ano
Dál přece nejdete sami Miloš Rejchrt Svítá / 39 typická „liturgická“ tvorba pro bohoslužby –

Berani tento společný zpěv jen kantorovali, čili 

vedli, rozezpívávali (PDv)

ano

Daniel Text Jiřího Jorana doplnil o 
2. a 3. sloku a alternativní 
refrén Pavel Dvořáček

Pavel Dvořáček na nahrávce z roku 1997; Ve zpěvníku Svítá je 
rovněž uveden text písně Daniel, ale autorem 
doplňujících slok je Jiří Gruber. Tuto verzi písně 

ano
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Berani nezpívali.
Daniel kámen zří úprava textu Jiřího Jorana Svítá / 40 ano
Divné věci Miloš Rejchrt Svítá / Divné to věci dnes / 

50
na nahrávce z roku 1978 (PDv) ano

Dvanáct bran (= Ó hleď jak 
nádherné město)

Jiří Joran? na nahrávce z roku 1978 (PDv)

Herodes (= Hlas z Ráma) Miloš Rejchrt Svítá / 67 na nahrávce z roku 1978 (PDv) ano

Hlas z Ráma (= Herodes) Miloš Rejchrt Svítá / 67 na nahrávce z roku 1978 (PDv); text je 
dále uveden pod názvem Herodes

ano

Hluboká řeko Jiří Joran Svítá / 72 ano
Chorál Tomáš Najbrt ne
Chvalozpěv (=Ty jsi hoden 
žehnání ...)

Miloš Rejchrt Svítá / 215 typická „liturgická“ ... (PDv); text je dále 
uveden pod názvem Chvalozpěv

ano

Já sem ňákej stounavej Svatopluk Karásek Svítá / 103 ano
Jednou budem dál Ivo Fischer Svítá / 120 Spirituál Kvintet (PDv) ano

Jednou se sejdeme (aneb 
Na rozloučení mý potěšení)

Pavel Dvořáček úplně poslední, ale opravdu poslední 
nedokončený a nerealizovaný – bohuželsong 
(PDv)

ne

Jericho (= Jozue) Pavel Dvořáček Svítá / Jozue ten porazil 
Jericho / 131

na nahrávce z roku 1997; text je dále uveden 
pod názvem Jericho

ano

Již smrt tluče, volá stroj se barokní z kancionálu M.V. Šteyera (PDv) ne

Jozue (= Jericho) Pavel Dvořáček Svítá / Jozue ten porazil 
Jericho / 131

na nahrávce z roku 1997, text je dále uveden 
pod názvem Jericho

ano

Kdekdo to zná (= Kdekdo) Pavel Dvořáček Svítá / 144 První vlastní beranský text – živě si pamatuji 
lokalizaci: chlapecká koupelna v 2. patře 
bohosloveckého semináře V Jirchářích 13, 
Praha 1 (PDv)

ano

Kdo to tam 1. sloka – Jiří Joran, 2. a 3. 
sloka Jiří Gruber

Svítá / Kdo to tam na zeď 
začal psát / 150

ano

Kdo za pravdu hoří Karol Kuzmány Píseň byla navržena jako kandidát na 
slovenskou hymnu. (PDv); na nahrávce z roku 
1997

ne

Křižování (= Rány zní) František Šilar ? ne
Mé sny tam dojdou (= Sny) Pavel Dvořáček Svítá / Sny dojdou dál / 29 na nahrávce z roku 1997; text je dále uveden 

pod názvem Sny dojdou dál
ano

Mír na zemi Karel Trusina Svítá / Mír na zemi daruj 
nám/ 184

Neue Lieder (tehdejší NDR) – to byla 
„folkovému“ období předcházející vlna. 
Podnětem beraního zpracování byla Kájova (= 
Trusinova) vize vydání jakési instruktážní 
nahrávky „pro vnitřní potřebu církve“ – prostě 

ano



sedmdesátá léta … (PDv)
Mistr Páleč Miloš Rejchrt ne
No to si piš Pavel Dvořáček Pavel Dvořáček úplně poslední realizovaný song (PDv) ano
Ó hleď jak nádherné město 
(= Dvanáct bran)

Joran? na nahrávce z roku 1978 (PDv)

Oheň plál Miloš Rejchrt + Pavel 
Dvořáček (sloky pro čtvrtou 
sestavu Beranů)

Svítá / 234 na nahrávce z roku 1997 ano

Old Root Song (= Cesta = 
Tohle ještě není cíl)

Pavel Dvořáček Pavel Dvořáček na nahrávce z roku 1997; text je dále uveden 

pod názvem Old root song (PDv)
ano

On nám dal (= Byl to on) František Šilar ? ne
Otče Abrahame (= 
Abraham)

Miloš Rejchrt na nahrávce z roku 1997 ne

Pouta Miloš Rejchrt Svítá / Kdo mě z pout mých 
/ 147 

na nahrávce z roku 1978 (PDv); na 
nahrávce z roku 1997

ano

Proč svět rytěřuje pod 
bídnou marností

barokní 1655; na nahrávce z roku 1978 
(PDv)

ne

Přijď království tvé Miloš Rejchrt Svítá / 280 typická „liturgická“ ... (PDv) ano

Půjdu já? Jiří Joran ? na nahrávce z roku 1978 (PDv) ne

Rány zní (= Křižování) František Šilar ? ne
Revival blues Pavel Dvořáček Pavel Dvořáček na nahrávce z roku 1997 ano
Sláva halelu František Šilar Svítá /53 na nahrávce z roku 1978 (PDv); na 

nahrávce z roku 1997

ano

Slávy den Pavel Dvořáček podle Spirituál Kvintetu; na nahrávce z roku 
1978 (PDv)

ne

Sny (= Mé sny tam dojdou) Pavel Dvořáček Svítá / Sny dojdou dál / 29 na nahrávce z roku 1997; text je dále uveden 
pod názvem Sny dojdou dál

ano

Studně nepřevážená J. A. Komenský na nahrávce z roku 1997 ne
Svobodu nám dá Miloš Rejchrt Svítá / 317 na nahrávce z roku 1978 (PDv) ano

Šly zrána ke hrobu Miloš Rejchrt Svítá / 324 na nahrávce z roku 1997 ano
To já ó pane můj Svatopluk Karásek Svítá / 331 ano
Tohle ještě není cíl (= Cesta 
= Old root song)

Pavel Dvořáček Pavel Dvořáček na nahrávce z roku 1997; text je dále uveden 

pod názvem Old root song (PDv)
Tou bílou skálou chci se stát Jiří Grossmann a Miloš 

Rejchrt
ne

Tvá svoboda Pavel Otter Svítá / 344 ano
Ty jsi hoden žehnání ... (= 
Chvalozpěv)

Miloš Rejchrt Svítá / 215 typická „liturgická“ ... (PDv); text je dále 
uveden pod názvem Chvalozpěv

ano

Útěk do Egypta (= Nad 
ovcemi svými)

Miloš Rejchrt na nahrávce z roku 1997 ne



V nebi je trůn Svatopluk Karásek Svítá / 360 typická „liturgická“ – spirituál jako odpověď na 

biblické čtení z knihy Zjevení (PDv)
ano

Víc než oko spatřit smí Miloš Rejchrt Svítá / 368 na nahrávce z roku 1978 (PDv) ano

Voják Joran, jedna zapomenutá 
verze Pavel Dvořáček

ne

Volný jsem Pavel Dvořáček Svítá / 375 na nahrávce z roku 1997 ano
Vostnatej drát Miloš Rejchrt Svitá / 188 ano
Vynes Bůh soud Svatopluk Karásek Svítá / Kázání a zkáze 

Sodomy a Gomory / 383
ano

Z tvé ruky, Pane můj Miloš Rejchrt Pavel Dvořáček
Zní, zní, zní Miloš Rejchrt Svítá / 398 na nahrávce z roku 1997 ano
Zůstaň s námi Miloš Rejchrt Svítá / Zůstaň s námi, Pane, 

když se stmívá / 401
na nahrávce z roku 1997 ano

Žalm Kaifášův Miloš Rejchrt Svítá / Co já zkusím / 30 na nahrávce z roku 1978 (PDv) ano

Autorem poznámek u kterých je uvedeno (PDv) je Pavel Dvořáček.



Příloha 2

TEXTY NĚKTERÝCH PÍSNÍ Z REPERTOÁRU SKUPINY BERANI

Báječnej bál

autor textu: Pavel Dvořáček

1. Báječnej bál uspořádal
králů Král všechny pozval dál
ten největší sál na to obstaral
neboť se bál aby všem noh říct
pojďte dál začíná bál
bálů bál.

2. Ó Pane můj proč právě dnes
v plánu mám zrovna jinej ples
ze všech pozvaných mluvil náhle strach
že se připraví zas o jeden tah
když ale ten bál byl mimo plán
mimo plán.

3. Král však ten bál neodvolal
zvát šel dál než by kdo čekal
ani žádná mříž ba ani ten hřích
nezabrání tomu kdo vejít
chtěl by na ten bál báječnej bál
bálů bál.

Brána

autor textu: Miloš Rejchrt

1. Každýho rána, na každý den,
široká brána volá: polez ven,
jen dej se s námi cestou vyšlapanou,
širokou branou, tam nebudeš sám.

2. A u té brány převelice
hustá tam vzniká tlačenice,
proč taky pořád do zdi mlátit hlavou,
když s hlavou zdravou dá se zdravě žít.

3. Ta slavobrána malovaná,
zvečera zrána votvíraná,
při spoustě kladů drobnou má jen vadu –
otvírá vrata vrátná zubatá.

4. Kdo vchází branou převelice
úzkou, ten ranou do palice
obvykle platí cestu, kterou svatí
na nebe vzatí prochodili zem.

5. /: Každej, kdo věří, kdo miluje,
do úzkejch dvěří se směřuje.
Každej, kdo lásku má a pevnou víru,
kde tesař nechal díru, dobře ví. :/

Byl boj

autor textu: Svatopluk Karásek

Ref. Byl boj na nebi, s drakem rval se Michael,
byl boj na nebi s drakem zlým, lstivým.
Drak na zem s nebe je svržen,
teď boj na zemi trvá dál.

1. Michal spolu s anděly, byl boj na nebi,
ďábla s nebe shodili, byl boj na nebi,
nezahynul sviňák ten, byl boj na nebi,
ale pad na naši zem, je boj na zemi. Ref.

2. Mezi dobrem, mezi zlem, je boj na zemi,
den co den se všichni rvem, je boj na zemi,
v srdcích mužů, v srdcích žen, je boj na zemi,
ten drak musí být přemožen, je boj na zemi. Ref.

3. Drak to prohrál s Michaelem, byl boj na nebi,
prohraje i v srdci tvém ten boj na zemi,
věz, když tě síly opouští, byl boj na nebi,
s Kristem prohrál na poušti svůj boj na zemi. Ref.



4. Často musím uznat sám, je boj na zemi,
že ten svůj boj prohrávám, je boj na zemi.
Vždyť to zvíře pitomý, je boj na zemi,
ztupilo mi svědomí, je boj na zemi. Ref.

5. Když Ježíš na tvý straně je, je boj na zemi,
boj s tebou drak prohraje, je boj na zemi,
pak případnou ti legrační, je boj na zemi,
i jeho svody finanční, je boj na zemi. Ref.

Čest dej

Ref. Čest dej, jen Pánu Bohu svému dej,
čest dej, jen Pánu Bohu svému dej,
čest dej, jen Pánu Bohu svému dej,
čest dej, jen Pánu Bohu svému dej.
Pán jen, Pán jen, jen Pán buď oslaven,
Pán, jen Pán buď oslaven.

1. Přijde k tobě ďábel sám,
abys před ním klek!
Na to dobrou radu mám,
vyzkoušený lék.
Moc i slávu, světa říš,
vše ti nabídne,
ty mu na to odpovíš:
ne, ne, ne. Ref.

2. Bez fára a bez vily
nemáš úroveň,
co tě v mládí učili,
na to zapomeň.
celý svět už věří teď
v tele zlacené.
Dáš jim na to odpověď:
ne, ne, ne. Ref.

3. Všední den se promění
v cestu do ráje,
marjánkový koření
věc moc dobrá je.
Strach a smutek, šeď a tíž
z tebe opadne.
Ty jim na to odpovíš:
ne, ne, ne. Ref.

4. Kočka chtěla sežrat myš
dvakrát dvě je pět,
tak nám to tu podepiš,
otevřeš si svět.
Však jsou slova, jak sám víš,
proutky čarovné.
Ty jim na to odpovíš:
ne, ne, ne. Ref.

Dál jen dál

autor textu: Pavel Dvořáček

Dál, jen dál, leccos opustím, dál, jen dál,
vlak jede, jede, odváží břímě mé.
Můj přítel výpravčí už jenom zapískal
(vlak jede, odváží břímě mé)
a já se nezdržoval, ani jsem nemával
(vlak jede, odváží břímě mé)
nic víc, nic míň už nečekám,
(vlak jede, odváží břímě mé)
hlavní je, že své ruce volné mám,
(vlak jede, odváží břímě mé)
jsme celí nesví ze svý volnosti,
(vlak jede, odváží břímě mé)
nauč nás, Pane, bláznovství své moudrosti,
(vlak jede, odváží břímě mé)
dál, jen dál, dál, jen dál,
vlak můj odjíždí, mé ruce volné jsou.

Dál přece nejdete sami

autor textu: Miloš Rejchrt

Dál přece nejdete sami,
dál, Pán tu zůstává s vámi,
dál, cestu určil svým dětem,
dál, tímto světem, haleluja.

Shromáždění zazpívá píseň jednou nahlas, podruhé zpívá brumendo
a lektor vstupuje do tichého zpěvu čtením textu 2 K 6,3-10:

„Žádného nedávajíce v ničemž pohoršení, aby bylo bez
ouhony přisluhování. Ale ve všem se chovajíce jako
Boží služebníci, ve mnohé trpělivosti, v utištěních,
v nedostatcích, v úzkostech,“



nyní by tichý zpěv shromáždění měl být u 8. taktu, slovo
„haleluja“ zpívají všichni nahlas (lektor musí čtení rozvrhnout
tak, aby čtená pasáž končila nejlépe počátkem 8. taktu).
Následuje opět hlasitý zpěv „Dál, přece nejdete sami“,
znovu brumendo a čtení pokračuje:

„v ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bděních,
v postech, v čistotě, v umění, v dlouhoočekávání, v dobrotivosti,
v Duchu svatém, v lásce neošemetné, v slovu pravdy,“

shromáždění zpívá hlasitě „haleluja“, poté opět „Dál,
přece nejdete sami“, do následujícího brumenda lektor čte:

„v moci Boží, skrze odění spravedlnosti napravo i nalevo,
skrze slávu i pohanění, skrze zlou i dobrou pověst, jako bludní,
a jsouce pravdomluvní, jako neznámí, a jsouce známí, jako
umírající, a aj, živi jsme,“

shromáždění zpívá „haleluja“, poté brumendo, lektor dokončuje:

„jako potrestaní, a nezmordovaní, jako smutní, avšak se 
vždycky radujíce, jako chudí, však mnohé zbohacujíce, jako
nic nemajíce, avšak všemi věcmi vládnouce.“

Shromáždění dokončí „haleluja“ a poté naposled zazpívá
„Dál, přece nejdete sami“.

Daniel

Text Jiřího Jorana doplnil o 2. a 3. sloku a alternativní refrén Pavel Dvořáček

Proč by zachráněn měl být jen ten Daniel
jenom ten Daniel
a proč ne i kdokoli z nás
Daniel byl ze lví jámy zachráněn
také Jonáš z útrob velrybích
a tři mládenci vyšli z ohnivé peci
tak proč né i kdokoli z nás
Daniel šel do lví jámy pro věrnost
Jonáš hledal jen únik ve vlnách
a ti tři mládenci našli svobodu víry
tak proč né i kdokoli z nás
Proč bys otázky nepříjemné zaháněl
jen věčně zaháněl
dyť trápí i kdekoho z nás

Bohu dík se nemusíme spoléhat
na to, oč nás kdekdo připraví
vždyť i Kristus Pán vstal znovu až z hrobu
tak proč né i kdokoli z nás

Daniel, kámen zří

pův. č. text: Jiří Joran (upraveno)

Ref. Daniel kámen zří
dál jak se valí
Daniel kámen zří,
jak s hory náhle padá sám

1. Tohle jsem nikdy neviděl,
jak s hory náhle padá sám,
k chudým kázání když měl,
jak s hory náhle padá sám. Ref.

2. Silný zůstal tam v jámě lví,
jak s hory náhle padá sám,
navzdory všemu bezpráví,
jak s hory náhle padá sám. Ref.

3. U Pána hledal pomoci,
jak s hory náhle padá sám,
než aby vzdával čest vládci,
jak s hory náhle padá sám. Ref.

Divné věci

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Divné to věci dnes dějou se v údolí,
dějou se v údolí, dějou se v údolí,
divné to věci dnes dějou se v údolí,
tam dole v údolí.

1. V tom hřbitovním údolí
kosti suché zbělely,
v tom hřbitovním údolí,
mrtvé kosti bez duší
nic a nikdo nevzruší,
mrtvé kosti bez duší. Ref.



2. Posel Boží pospíchá,
aby volal do ticha,
posel Boží pospíchá,
mocným hlasem pronese,
kosti líné, vzbuďte se,
mocným hlasem pronese. Ref.

3. Žebro, čelist, rameno,
loket, kotník, koleno,
žebro, čelist, rameno,
už si běží naproti,
chrastí to a rachotí,
už si běží naproti. Ref.

Herodes

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Hlas z Ráma slyšán jest a naříkání,
pláče Ráchel pro syny své,
naříká matka, mlčí zmordovaní,
nářek a pláč a ticho zlé.

1. Verbu Kainovo znamení, už z toho jména dýchá děs,
stoupenec rychlých řešení, Herodes, Herodes,
nebezpečí či naději kde uviděl bys, že klíčí,
raději dřív než později nůž a meč ať zničí,
sekej a bodej, řež a nič, s tím, co se hýbe,
pryč s tím, pryč. Ref.

2. Neházejte hned kamení, schovejte si ho do zásoby,
ono Kainovo znamení i jiná čela zdobí,
na den žen a na den matek Herodes též slaví svátek,
Herodes, vrah neviňátek, muž rázných řešení,
sekej a bodej, řež a nič, s tím, co se hýbe,
pryč s tím, pryč. Ref.

3. Matka pláče a naříká, komisi popravčí prosí,
to, co pod svým srdcem nosí, aby vyrvat směla,
smilování, mistři kati, vtrhněte do mého těla,
vytněte noži a meči kořen nebezpečí,
sekej a bodej, řež a nič, s tím, co se hýbe,
pryč s tím, pryč. Ref.

Hluboká řeko

autor textu: Jiří Joran

Hluboká řeko, já přejít chtěl bych Jordán,
hluboká řeko, tam, ó Pane můj, kde mě domov čeká.
Nechcete jíti tam, kde je věčný ráj,
v tu krásnou zem, kde vládne mír?
Ó hluboká řeko, tam, ó Pane můj, kde mě domov čeká.

Chvalozpěv

autor textu: Miloš Rejchrt

1. Neskládejte v mocných naději,
v síle jejich, která skály láme,
ochabne dřív nebo později,
nedoufej v zdání, které klame.

Ref. Ty jsi hoden žehnání a chvály,
tvoji moc a sílu slavíme.
Před Tebou se, Pane Kriste, králů Králi,
dobrovolně skláníme.

2. Vláda jeho není na chvíli,
pravda věčně platí v jeho říši,
v jeho panství není násilí,
blaze tomu, kdo hlas jeho slyší. Ref.

3. Žíznivým dá napít z pramene,
nedolomí nalomenou třtinu,
proměňuje srdce kamenné,
odpustí i zbloudilému synu. Ref.

4. Znaveným on síly dodává,
uvězněným snímá pouta z rukou,
stojí při těch, kdo jsou bez práva,
otevírá všechněm, kteří tlukou. Ref.

Já sem ňákej stonavej

autor textu: Svatopluk Karásek

Ref. Já ‘sem ňákej stonavej,
já ‘sem ňákej stonavej,
že v mým žití všude chybí láska,



z toho já ‘sem stonavej.

1. A tak jsem šel za farářem,
říkám: máš-li, lék mi dej,
ty o lásce stále jenom mluvíš,
já nejsem moc hloubavej. Ref.

2. Dneska ráno potkám bráchu,
on byl celej zmazanej,
tak jsem se mu honem zdálky vyhnul,
z toho já ‘sem stonavej. Ref.

3. Půl roku loď v láhvi stavím,
lepím špejle, je mi hej,
dneska ráno švih’ ‘sem láhví o zem,
z toho já ‘sem stonavej. Ref.

4. Mám se večer učit řeči
neb číst román klasickej,
nakonec si zas prohlížím porno,
z toho já ‘sem stonavej. Ref.

5. V práci se chci zastat pravdy,
pak si řeknu, bacha dej,
zase držím hubu na špagátě,
z toho já ‘sem stonavej. Ref.

Jednou budem dál

autor textu: Ivo Fischer

1. Jednou budem dál, jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím, ó,
jen víru mít, doufat a jít,
jednou budem dál, já vím.

2. Cíl je blízko nás ...

3. Jednou přijde mír ...

4. Není proč se bát ...

Jericho (Jozue)

autor textu: Pavel Dvořáček

Ref. Jozue ten porazil Jericho
Jericho Jericho
Jozue ten porazil Jericho
dolů hradby padají

1. Jen si mluvte jak silní jste v kramflecích
jen si stavte hradby z elegantních slov
je k smíchu tohle naše lopocení
při vzpomínce na Jericho

Ref.

2. Kampak sestro takhle zrána
kam chvátáš bratře můj
odlož všechna svá dobrá předsevzetí
a troubení připravuj

3. Protože Hospodin dal tohle město v ruku tvou
máš šanci tak se snaž
rytmus ti dirigent udělí rukou svou
a melodii přece znáš

Ref.

4. A tak se dav tiše prodírá
podél hradeb nepříjemnou houštinou
nikdo ani nešpitá
pohrdají ozvěnou

5. Avšak sedmého dne Jozue rozkaz dal
ať se nikdo se svým hlasem netají
nikdo se kravál dělat neostýchal
dolů hradby padají

Kdekdo to zná

autor textu: Pavel Dvořáček

1. Kdekdo to zná kdekdo to prožil
jít světem sám bědným a zlým
byť bych se dál sebevíc soužil
teď znám svůj cíl o zemi vím
kde matku svou já jistě potkám
tam bloudění tam nepoznám tmu



už nejsem sám já přejdu Jordán
ten kraj už znám cestu domů

2. ... kde otce též já jistě potkám ... 

3. ... kde sestru svou já jistě potkám ...

4. ... kde bratra též já jistě potkám ...

5. ... kde Kristus Pán nás všechny potká ...

Kdo to tam

1. sloka: Jiří Joran
2. a 3. sloka: Jiří Gruber

1. Kdo to tam na zeď začal psát? Kdo to tam na zeď začal psát,
ó pojď to písmo přečíst, co říká nám,
kdo to tam na zeď začal psát?
Ó Danieli, kdo to tam na zeď začal psát?
Kdo řádky ty psal, kdo to tam na zeď začal psát?
Bůh řádky ty psal, kdo to tam na zeď začal psát?
Ó rci, Nabukadnezare, jsi zvážen a byl jsi shledán lehkým,
kdo to tam na zeď začal psát?

2. Kdo to tam na zem začal psát, kdo to tam na zem začal psát,
ó pojď to písmo přečíst, co říká nám,
kdo to tam na zem začal psát?
Kdo jsi bez viny, kdo to tam na zem začal psát,
kámen vem a hoď, kdo to tam na zem začal psát,
kdo znáš vinu svou, kdo to tam na zem začal psát,
dál jdi a už nehřeš více, Bůh dává sílu začít znovu žít,
kdo to tam na zem začal psát?

3. Kdo to tam knihu začal psát, kdo to tam knihu začal psát,
ó pojď ta jména přečíst, kdo žít má dál,
kdo to tam knihu začal psát?
Ó slyš, člověče, kdo to tam knihu začal psát,
kde jsou skutky tvé? Kdo to tam knihu začal psát,
kde je věrnost tvá? Kdo to tam knihu začal psát,
ó slyš, pro Ježíše Krista jsi zvážen a shledán byl jsi drahý,
kdo to tam knihu začal psát?

Závěr Kdo to tam knihu začal psát, kdo to tam knihu začal psát,
ó pojď ta jména přečíst, kdo žít má dál.
Kdo to tam knihu začal psát?

Mír na zemi daruj nám

autor textu: Karel Trusina

1. Mír na zemi daruj nám!
Nezřekni se nás!
Ať tvá láska drží s námi
dnes a zítra zas:
Jen ty sám, Bože náš,
jen ty sám, Bože náš,
lidský život v rukou máš!
Nezřekni se nás!

2. Svobodu též daruj nám!
Nezřekni se nás!
Ať odvážně dokážeme
stavět zlobě hráz!
Jen ty sám, Bože náš,
jen ty sám, Bože náš,
svobodu nám všude dáš!
Nezřekni se nás!

3. Radost pravou daruj nám!
Nezřekni se nás!
Ať i pouhé maličkosti
vzbudí díků hlas!
Jen ty sám, Bože náš,
jen ty sám, Bože náš,
i náš život v rukou máš!
Nezřekni se nás!

No to si piš  (Ř 12,2)

autor textu: Pavel Dvořáček

Visí to tu ve vzduchu
no tak to zkusme říct
Zkusme si to zazpívat
vždyť píseň řekne víc
VÝ- VÝ- VÝŠ NEŽ JE BĚŽNÉ
DYCKY MIŘ O KOUSEK VÝŠ
JEDNOU - A MOŽNÁ NÉ AŽ NA KONEČNÉ
TO SÁM OCENÍŠ (uvidíš!)
I když je dnes laťka strašně nízko
TY MIŘ O KOUSEK VÝŠ



Nemysli, nejspíš za to sklidíš jen pískot
ale VÍŠ ŽE ZVÍTĚZÍŠ - (no to si piš!)
Kdekdo to zkouší ňákou kličkou
TY MIŘ O KOUSEK VÝŠ
Stejně nic nezůstane věčně pod pokličkou
SLÁVA ŽE TO VÍŠ
Necpi se pořád nahoru
TY MIŘ O KOUSEK VÝŠ
nač ti bylo místo v Ústředním výboru
DNESKA UŽ TO VÍŠ
I když tě nikdo nevidí
TY MIŘ O KOUSEK VÝŠ
kdo lže, ten krade a věčně závidí
TY VÍŠ ŽE NEMUSÍŠ
Když už je to tu ve vzduchu
tak proč se to bát říct
A proč se to bát zazpívat
ať je nás slyšet víc

Oheň plál

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Oheň plál, oheň plál, zpívej teď a Pána chval,
vždyť oheň plál, oheň plál.
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál.

1. Pouť ta pouští vede a padla tma zlá,
z cesty svést nesvede, vždyť nám oheň plá.
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál.
Cesta za svobodou není na mapách,
přesto pískem, vodou jen dál, žádný strach.
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál. Ref.

2. Šest let jsem se snažil a měl rád svůj džob,
včera jsem narazil na kádrovej strop.
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál.
Moji kamarádi, moc prima lidi,
jsou teď hrozně rádi, když mě nevidí,
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál. Ref.

3. Vesele si zrána běžím pro poštu.
Ten dopis byl rána, škrt do rozpočtu.
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál.
Snad mě doktor zklidní ... Právě naopak,
nález pozitivní – a co bude pak?
Kudy kam a kudy dál, nestarej se, Pána chval,
vzpomeň jen, že cestou oheň plál. Ref.

Old root song (píseň starého rozumbrady)

autor textu: Pavel Dvořáček

Řeč: Já nevím, kde se to v člověku bere – ten klid, ta pohoda, ta nádherná 
odvaha nevláčet se věčně z místa na místo jako nějaký vandrák
zabydlet se, pěkně usadit, to je jedno kde, ale hlavně mít už svatej pokoj…
za sebou už něco mám
něco vím a něco znám
dost ze sebe tudíž nadělám
naštěstí se občas vylekám
načež si domlouvám, domlouvám, domlouvám
abych se z toho až tak nejevil
mládí je v čudu, no a co nadělám 
i větší blbost mívá někdy druhý díl
TOHLE JEŠTĚ NENÍ CÍL
TEN JE DÁL, TAM SE JDE DÝL
TAHLE POUŤ TU NEKONČÍ
ZAČÍNÁ JEN DALŠÍ DÍL
odmala slýchám, že je už načase
abych se aspoň trochu usadil
a nebyl věčně jen za ťulpase
ať koukám pěkně rychle změnit styl
Jenže já tomu málem uvěřil
začal v tom směru činit kroky závažné 
nebyl bych sám, kdo takhle zmagořil
kdo neřek včas: no to snad né
TOHLE JEŠTĚ NENÍ CÍL…
Zvlášť když se slaví ňáké výročí
či když se člověk příliš ohlíží
tak se mu hlava někdy zatočí
a někdy si až vážně ublíží
to když chce dělat honem ňáké závěry
nového nečeká už nic víc
závěry se mu mění v pověry
No to je lepší zpívat pěkně z plných plic
TOHLE JEŠTĚ NENÍ CÍL…



Vždyť každá cesta má svá rozcestí
a týden většinou tak sedm dní
tak proč své prohry nebo vítězství
brát rovnou za definitivní
Každá cesta má svá rozcestí
takže by bylo přinejmenším zbytečné
hned každé štěstí nebo neštěstí
považovat za konečné
TOHLE JEŠTĚ NENÍ CÍL…
Když člověk dělá samé závěry
nového nedovede čekat už nic víc
závěry se mu mění v pověry
to si radš zazpívejme pěkně z plných plic
TOHLE JEŠTĚ NENÍ CÍL…

Pouta

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Kdo mě z pout mých ven vyvodí,
kdo ta pouta odstraní,
jenom láska vysvobodí,
láska bázeň vyhání.

1. Být jako strom, co plody nese,
nejen listí pro krásu,
být jako strom, co nepohne se,
nebojí se nečasu.

2. Být jako dům na skále pevné,
jako maják na moři,
s kterými ani příval nehne,
když se na něj oboří. Ref.

3. Pramen žití někde najít,
neznat, co je únava,
třeba sám, dál pravdu hájit,
i když právě prohrává.

4. Kdybych pronik’ do atomu,
kdybych létal na Měsíc,
jako anděl mluvil k tomu,
lásku neměl, nejsem nic. Ref.

Přijď království tvé

autor textu: Miloš Rejchrt

Shromáždění zpívá

Přijď království tvé
přijď království tvé
přijď království tvé
amen.

Do pomlk lektor recituje

Na dně mých sil
mám-li všeho dost
přijď království tvé

Vládne-li lež
vládne-li strach
v lhostejném klidu
přijď království tvé

Chybí-li radost
chybí-li láska
v naší nedověře
přijď království tvé

Mezi nemocné
mezi vězněné
mezi osamělé
přijď království tvé

Do kostelů
do modliteb
do našeho zpěvu
přijď království tvé

Do našich srdcí
do našich rukou
do našich očí
přijď království tvé



Revival blues

autor textu: Pavel Dvořáček

Mám všeho dost 
už nechci dál 
dost - dál
bejt o pár let mladší tak jsem král
kdo by si rád nezavzpomínal
jenže už nejsem co jsem býval
nechte mě stát opodál
Mám všeho dost 
už nechci dál 
dost - dál
tenhle rytmus by mě ušlapal
dyť život už mi křídla ostříhal
už se mi nechce křepce zpívat
ani ten báječnej bál
Mám všeho dost 
už nechci dál 
dost - dál
že jsem si s tím vůbec začínal
nevím co bych za to dneska dal
kdybych vás milé sestry bratří,
radši ani nepoznal
Tak teď už dost 
tos tomu dal 
dost - dal
co kdyby ses tak nelitoval
co kdybys radš Bohu děkoval
co třeba kdyby jsi si sečet
cos až dosud hrstma bral
Dyť je tu most 
jde to dál 
most - dál
dvacet let sis o tom zpívával
dvacet let víno z Káně koštoval
když se ti dnes chce zpívat blues
tak zkus aspoň revival
Tak teda blues - revival 
Beraní blues - revival 
zkus blues 
jsi dnes prostě o poznání dál
což není důvod abys naříkal
tak neslz a zkus zpívat blues
haleluja revival

Máš všeho dost 
kdo ti to dal 
dost - dal 
co kdyby ses tak nelitoval
co kdybys radš Bohu děkoval
tak neslz a zkus zpívat blues
haleluja revival

Sláva halelu

autor textu: František Šilar

Dnes v noci má duše už dohasíná
hale, haleluja,
cítím, že čeká mě země věčná,
sláva halelu.

Toužím svůj těžký život za sebou mít,
hale, haleluja,
tam se vými já budu žít
sláva halelu.

Tam na konci je náš cíl,
hale, haleluja,
co já už opouštím, i ty nech být.
Sláva halelu.

Sny

autor textu: Pavel Dvořáček

1. Celou noc hloubám
kudy se dát
k ránu se zouvám
raděj jdu spát.

Ref. Mé sny tam dojdou spíš nežli já
ne nemusím zoufat ani doufat
dojdou dál
mé sny tam dojdou jsou nad zemí
jíst cestou přímou nic nebrání.

2. Kde je má chýše
kde domov můj
nějaká skrýše
kde bych byl svůj. Ref.



3. Rady si nevím
když slyším tvůj hlas
čím víc se pachtím
tím vyšší dělí nás hráz. Ref.

Závěr
V dálce už svítá království tvé
prý se nás týká jak podivné
svým věkem sejdou tví dnové zlí
ne nemusím doufat dojdeme dál
dojdeme dál dojdeme dál.

Království tvé
prý se nás týká jak podivné
svým věkem sejdou tví dnové zlí
doufat dojdeme dál dojdeme dál.

Svobodu nám dá

autor textu: Miloš Rejchrt

Svobodu nám dá, svobodu nám dá,
vím, tak jak Daniel, když nápis uviděl,
svobodu nám dá.

Vzpomeňte jen na nápis ze stěny,
vzpomeňte jen, že ruka píše dál.
Vzpomeňte jen, že dny jsou sečteny,
svobodu nám dá.

Shledán jsi lehký, i když moc máš,
jsi starý, vetchý. Věčný se jen zdáš,
ruka tiše co chce píše,
skládá znova divná slova,
já vím, že zvěstují tu velkou naději,
svobodu nám dá.

na stěnu píše dál, na stěnu píše dál,
na stěnu píše dál,
ruka tiše co chce píše
skládá znova divná slova

Šly zrána ke hrobu

autor textu: Miloš Rejchrt

1. Šly zrána ke hrobu Marie Magdaléna
a matka Jakuba a ještě jedna žena
sobě pro útěchu, mrtvému na památku,
šly zrána ke hrobu dva dny po Velkém pátku.

2. Šly zrána ke hrobu, sotva se rozednělo,
oživit vzpomínku, pomazat mrtvé tělo,
balzámem zpomalit zánik a zapomnění,
na chvíli podržet, co bylo a co není.

3. Šly zrána ke hrobu a hrob byl otevřený,
tak dovnitř vstoupily zmíněné již tři ženy.
Kampak se poděl ten, za nějž šly držet smutek?
Chtěly mu prokázat poslední dobrý skutek.

4. A když si říkaly, že to snad není k víře,
bázeň na ně padla, jak kdysi na pastýře.
Dva muži stáli tu, šat sněhobílý měli
a světlo svítilo, až oči přecházely.

5. Tu ženy poklekly, sklonily tváře k zemi
a muži řekli jim: Zbytečně mezi těmi,
co v prach se navrací, hledáte Pána svého.
hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého.

6. Vzpomeňte, co slíbil váš Mistr, Ježíš živý,
a znovu čekejte veliké Boží divy.
K čemu jsou balzámy, hroby a mauzolea,
když je teď před vámi svátek vzkříšení těla?

To já ó Pane můj

autor textu: Svatopluk Karásek

Ref. To já ó Pane můj
půjdu když mě posíláš
to já ó Pane můj
půjdu když mě posíláš

1. Koho pošlu kdo se hlásí
je tu cesta má



půjdu když mě posíláš
chceš jít se mnou strach ti brání
dát i kůži svou
půjdu když mě posíláš

2. K svému knězi k svému vládci
a tak půjdu já
půjdu když mě posíláš
k těm co soudí co vše vědí
a tak půjdu já
půjdu když mě posíláš. Ref.

3. K těm co myslí že jsi mrtev
a tak půjdu já
půjdu když mě posíláš
k těm co tvoří tvoji církev
a tak půjdu já
půjdu když mě posíláš. Ref.

Tvá svoboda

autor textu: Pavel Otter

1. Tvá svoboda, tvá svoboda,
tvá svoboda nade mnou.

Ref. Než abych byl otrokem,
chci být pohřben v hrobě svém.
Půjdu k Pánu,
kde budu svoboden.

2. Žádný nářek, žádný nářek,
žádný nářek nade mnou. Ref.

3. Zazpívejte, zazpívejte,
zazpívejte nade mnou. Ref.

4. Zvony zvoňte, zvony zvoňte,
zvony zvoňte nade mnou. Ref.

5. Slituješ se, slituješ se,
slituješ se nade mnou. Ref.

6. Haleluja, haleluja,
haleluja nade mnou. Ref.

V nebi je trůn

autor textu: Svatopluk Karásek

Ref. V nebi je trůn v nebije trůn
v nebi je trůn pravdy hlavní sídlo
v nebi je trůn v nebi je trůn
všem vladařům připomínej

1. Člověče chceš být vládce
chceš vrýt svůj obraz dnům
jen seď na zemi blázne
a nesedej na ten trůn. Ref.

2. Neumí člověk vládnout
zpije se mocí svou
má pravdu pevně v rukou
raději než nad sebou. Ref.

3. Vládce c ok davům mluvíš
co kdybys jednou ztich
co kdybys tak jednou poklek
hlavu svou ve dlaních? Ref.

4. Ani král ani rada moudrých
ani kněží ani lid
jen ten Beránek zbitý
je hoden tu moc vzít. Ref.

5. Kdo jsou ti krásní lidé
v šat bílý odění
lidé co k trůnu přišli
z velikého soužení. Ref.

6. Já padl k jeho nohám
On za ruku mě zdvih
řek já jsem služebník tvůj
a tvých bratří bezmocných. Ref.

Víc, než oko spatřit smí

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Víc, než oko spatřit smí,
víc, než slovo vypoví,
víc, než srdce toužit zná,



Bůh ti dá, Bůh ti dá, Bůh ti dá.

1. Sbíráš funkce, tituly,
v garáži máš žiguli,
zůstáváš dál žebrákem,
před Bohem i v srdci svém. Ref.

2. Prémie a přesčasy
ukládáš si do kasy,
peníze i s pokladnou
zloději ti ukradnou. Ref.

3. Ze tvých jistot leckteré
prachsprostý mol sežere
a co ten brouk nestráví,
voprejská a zrezaví. Ref.

4. Někdo jsi a něco znáš,
k tomu i dost vyděláš,
ve slovníku najít zkus
význam slova „exitus“. Ref.

Volný jsem

autor textu: Pavel Dvořáček

Ref. Volný jsem volný jsem
bohu díky volný jsem
volný jsem volný jsem
bohu díky volný jsem

1. Mně dávno vládl už jen strach
pak dal mi kdosi zbraň
já ležel jsem už na márách
on klidně řekl vstaň
bohu díky volný jsem. Ref.

2. Já kdybych všechna tajemství a strategie znal
Bohu díky volný jsem
zbylo by jen zoufalství lásku kdybych vzdal
Bohu díky volný jsem. Ref.

3. Dům opuštěný na skále je smutnější než hrob
Bohu díky volný jsem
já nechci stavět na písku byť kolem skal byl plot
Bohu díky volný jsem. Ref.

Vostnatej drát

autor textu: Miloš Rejchrt

1. Mou duši svírá, mou duši dusí,
marně se vzpírá, škrtí ji had,
srdce mi trhá na krvavý kusy
šedivej drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

2. Kam až se může, kam dál o krok ani,
nepřítel – přítel, koho smíš mít rád,
černý či bílý – zbytečný je ptaní,
slovo má drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

3. Co už je shnilý, dá se přikrejt víkem,
a co je puklý, dá se sdrátovat.
Zlatý dno láká stát se učedníkem
u firmy drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

4. Nesahej, brácho, na drát padlej na zem,
vždyť shůry dolů spolu s ďáblem pad,
s čertem si žertem hraje jenom blázen,
tak nech ten drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

5. Až přijde příval ohnivýho deště,
ohnivý keře budou v ten den plát,
sestoupěj s nebe velký Boží kleště,
rozstříhaj drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

Vynes Bůh soud

autor textu: Svatopluk Karásek

1. /: Vynes Bůh soud vyhladím město hříchu :/
tu Sodomu Sodomu Gomoru

2. /: Nemohu déle zvrácenost lidí snášet :/
zničím ohněm to město a lidi v něm

3. /: Bože meč tvůj v tom městě všechny sejme :/
ty zlosyny i ty co jsou bez viny

4. /: Co když v tom městě je padesát duší věrných :/
Bože ty chceš těch padesát zničit též

5. /: Najdu-li tam těch padesát spravedlivých :/



pro ně ti dím to město nevyhladím

6. /: Co když můj Bože pět lidí chybět bude :/
soud vezmu zpět když najdu jich čtyřicet pět

7. /: Co když třicet nebo dvacet věrných najdeš :/
já život tam i pro deset zachovám

8. /: Jen hrstka bláznů nakazí celý město :/
pár statečných spasí město v dobách zlých

9. /: Nenašel Bůh těch potřebnejch deset :/
města se vzdal život z něj odvolal

10. /: I v našem městě hledá Bůh aspoň těch deset :/
nenajde-li pak je všechno

Z tvé ruky, Pane můj

autor textu: Miloš Rejchrt

1. Z tvé ruky, Pane můj, / co dáváš, chci vzít. / Ty líp nežli já / víš, co mi 
prospívá, / co přebývá a schází. / Z tvé ruky, Pane můj, / co dáváš, chci 
vzít. / Ty líp nežli já / víš, co vede k tobě blíž. / Haleluja.

2. Stůj při mně, když se zdá, / že krátí se den. / Ty líp nežli já / víš, kdy se 
rozednívá, / kdy začít má tvé ráno. / Stůj při mně, když se zdá, / že 
krátí se den. / A půjdu-li tmou, / ty uchop ruku mou. / Haleluja.

Zní, zní, zní

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Zní, zní, zní hlas temný, tichý,
zní, zní, zní v poušti volání.
Zní, zní, zní: zvažte své hříchy,
ještě pozdě není, je čas pokání,

1. Už se žene vítr, plevy rozežene,
vítr soudce, který sklizeň provívá.
Sekera se zatne do suchého kmene,
žárem sálá výheň, výheň ohnivá. Ref.

2. Už se zvedá vítr, který zrno čistí,
žeň hospodáře čeká, sýpky nachystal,
běda všechněm, kteří jsou si sebou jistí,

běda tomu domu, co na písku stál. Ref.

Zůstaň s námi

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,
zůstaň s námi, den se nachýlil.
Zůstaň s námi, už se připozdívá,
zůstaň s námi, když ubývá sil.

1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem
slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej,
u svého stolu teď buď nám hostitelem
a v prázdný kalich nové víno vlej. Ref.

2. Zůstávej s námi, Ježíši,
buď stále prostřed nás,
v spojení tří nebo dvou
ve jménu tvém zní spásy hlas. Ref.

3. Zůstaňte v milování mém,
tak voláš ty nás sám,
včera, dnes, zítra stále týž,
můj Ježíši, buď Pánem nám. Ref.

Žalm Kaifášův

autor textu: Miloš Rejchrt

Ref. Co já zkusím, co všechno musím
mějte trochu pochopení,
ach, jaké břemeno, je na mne vloženo,
to snad není k unesení.

1. To nikdo nedokáže kázat jako on káže
jeho podobenství by se měly zapsat
a blahoslavenství to je soubor zásad
co mě mluvěj z duše
hezky řek minule že zahynulé přišel zachránit
nebo že se vrátí život tomu kdo ho ztratí
pro spravedlnost
má moje sympatie je to osobnost. Ref.

2. Nemocné hravě léčí a tím právě vzniká nebezpečí
lidi jsou za ním nerozvážně co říká začínaj brát příliš vážně



má moje sympatie jenomže jsou tu římský legie
a Pilát krvavá bestie
co říká je krásný ale moc předčasný
nechápe že někdy není zbytu že třeba vzít vážně realitu
a na tu jsme všichni krátký třeba se držet trochu zpátky
má moje sympatie myslíme si totéž oba jenomže je zlá doba
neprorazíš hlavou zeď zvláště ne teď. Ref.

3. Neříkám že není v právu
ale ty jeho řeči o meči pletou lidem hlavu
mám strach aby nás nezatáh do maléru
má moje sympatie ale city musej stranou
nemám na vybranou ze dvou zel to menší beru
vzhledem k této těžké chvíli s ohledem na situaci
abychom uchránili budoucí generaci
abychom zachovali chrám měli kde Boha chválit
proto pravím vám musí jeden člověk zemřít za lid. Ref.



Příloha 3

KOPIE OBALU NAHRÁVKY SKUPINY BERANI Z R. 1997





Příloha 4

KOPIE NAHRÁVKY SKUPINY BERANI Z R. 1997

seznam písní na nahrávce:

1. Jericho – spirituál / P. Dvořáček
2. Volný jsem – spirituál / P. Dvořáček
3. Báječnej bál – Paul Stookey / P. Dvořáček
4. Sláva Hallelu – spirituál / F. Šilar
5. Brána – tradicionál / M. Rejchrt
6. Kdo za pravdu hoří

– lidový slov. nápěv / K. Kuzmány
7. Oheň plál – tradicionál / M. Rejchrt
8. Útěk do Egypta – M. Rejchrt / M. Rejchrt
9. Zní, zní, zní – Camp / Gibson / M. Rejchrt
10. Daniel – spirituál / P. Dvořáček
11. Šly zrána ke hrobu

– M. Rejchrt / M. Rejchrt

12. Revival blues – tradicionál / P. Dvořáček
13. Pouta – tradicionál / M. Rejchrt
14. Čest dej – tradicionál / M. Rejchrt
15. Studně nepřevážená

– Kralický kancionál / J. A. Komenský
16. Sny – Robinson / Harburg / P. Dvořáček
17. Abraham – M. Rejchrt / M. Rejchrt
18. Zůstaň s námi – M. Rejchrt / M. Rejchrt
19. Tohle ještě není cíl

– autor neznámý / P. Dvořáček



Příloha 5

POSUDEK FRANTIŠKA ŠILARA, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO MU NEBYL UDĚLEN 
STÁTNÍ SOUHLAS

Zdroj: Národní archiv, Fond Sekretariát pro věci církevní MK ČSR, kartón 278, složka KBF 
- posluchači, hodnocení L-Ž, 1974-1986 (Kopii dokumentu mi poskytl P.C.A. Morée.)



Příloha 6

ČLÁNEK P.C.A. MORÉEHO

Normalizační teologie nastupuje

Jak dopadla solidarita studentů s faráři bez souhlasu...

V první polovině roku 1974 se odehrála generální zkouška na velkou krizi, kterou ČCE zažila 
v r. 1977. V probíhající „konsolidaci“ po „krizovém období“ 1968-69 nasadila státní správa 
několik zbraní těžšího kalibru proti těm v církvi, kteří odmítli odvolat stanoviska a prohlášení 
ČCE z předchozích let. Tři faráři se postupně ocitli před soudem (Jaromír Dus, Jan Z. Dus, 
Vlastimil Sláma) a jeden ztratil státní souhlas (Miloš Rejchrt). V březnu 1974 byl odňat státní 
souhlas Jakubovi Trojanovi a Alfredu Kocábovi. Ve stejné době odmítl Sekretariát pro věci 
církevní (SPVC) vydat souhlas k duchovenské činnosti absolventce Komenského evangelické 
bohoslovecké fakulty (KEBF) Janě Zlatohlávkové. Důležité je, že Rejchrtovi, Trojanovi a 
Kocábovi nebyl sdělen žádný důvod k tomuto kroku, ale není těžké si domyslet, proč se státní 
správa tak rozhodla. Pro ni patřili faráři k opoziční skupině proti vedení církve, které dává 
nálepku Nová orientace. Pojetí u SPVC a StB se ovšem často nekryje s tím, co Nová orientace 
byla ve skutečnosti. 

Nemůžeme lhostejně přihlížet
Mezi studenty na KEBF vyvolaly zákroky státní správy nejistotu a solidaritu s těmi, kteří 
ztratili státní souhlas. Už 28. února 1974 vyšla petice na podporu, kterou podepsalo celkem 22 
studentů. „V poslední době jsme stále více zneklidňováni narůstajícím počtem zá- sahů státní 
správy do života sborů a farářů českobratrské církve evangelické. Myslíme především na 
ThDr. Ing. Jakuba Trojana, faráře českobratrské církve evangelické v Libiši, a Ing. Alfreda 
Kocába, faráře téže církve v Mladé Boleslavi, kterým v těchto dnech bylo státní správou 
znemožněno pracovat ve svých sborech. 
(...) Samozřejmě máme na mysli i případ naší kolegyně Jany Zlatohlávkové. (...) Jsme 
studenty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, kteří se připravují pro farářskou 
službu v českobratrské církvi evangelické. Ani během svého studia se nemůžeme nezajímat o 
dění v církvi, nemůžeme jen lhostejně a bez účasti přihlížet. 
A proto apelujeme na Vás. (...). Jako budoucí faráři Českobratrské církve evangelické chceme 
totiž mít pro výkon svého povolání pocit právní jistoty. Chceme, aby naše jednání nemohlo 
být motivováno nejistotou a strachem z postihu, ale především odpovědností pravdě samé.“ 
Všechny dokumenty kolem tohoto dopisu a následujícího postupu se zachovaly v archivu 
SPVC. Obsahuje zvláštní složku k případu, z čehož vyplývá, že státní správa přikládala 
události mimořádný význam a že chtěla věc řešit exemplárně. Fakultní (a církevní) vedení se 
nacházelo pod velkým tlakem, kdy mělo ukázat, že řeči o loajalitě k socialistickému řízení 
myslí vážně. SPVC výslovně vzkázal, že teď je čas, aby se fakulta (a s ní i církev) jasně 
distancovala od Nové orientace, která podle něj stojí za dopisem. 

Řešení komise: „Byli zmanipulováni“
Fakultní rada (nejvyšší instance na KEBF) se rozhodla zřídit komisi, která měla jednat se 
všemi signatáři dopisu a přesvědčit je o nevhodnosti jejich kroku. Během pohovorů se 
studenty použila komise argumenty, že studenti svým solidarizačním dopisem s postiženými 
faráři prokázali nedostatek solidarity s profesory, dále že studenti se neorientovali ve složité 
situaci v církvi a ve společnosti a že byli zmanipulováni představiteli Nové orientace. Tato 



argumentace měla částečně úspěch, protože 17 studentů nakonec stáhlo svůj podpis, zatímco 
pět trvalo na svém kroku. 
Ve své závěrečné zprávě nenavrhovala komise tzv. kázeňský postup vůči studentům, ale 
„pedagogickodidaktický“, což znamená, že učitelé fakulty mají různými způsoby působit 
na studenty tak, aby se nenechali svádět k postojům Nové orientace. Tresty by spíše 
podlomily autoritu učitelů, zatímco vztahy na základě důvěry by v dlouhodobější per-
spektivě mohly přinést kýžený efekt. SPVC ovšem tuto zprávu nepřijal a požadoval tvrdší 
kroky. Po návratu ze schůze na SPVC popsal děkan fakulty Amedeo Molnár postoj fakulty k 
Nové orientaci stručně takto: „Státní správa nemůže pokládat nikoho, kdo toto stanovisko 
(Nové orientace) zastává, za někoho, komu by mohl být udělen státní souhlas k výkonu 
duchovenské služby. Je povinností fakulty vyložit studentům, že se její učitel, sbor, s 
protistátním zaměřením teologie NO neztotožňuje a že jeho výchovná a výuková činnost 
vychází z jiných teol. principů. (...) Neznají-li (studenti) stanovisko NO, jak někteří tvrdí, 
nechť jsou seznámeni s její protisocialistickou a protistátní tendencí i se stanoviskem fakultní 
rady, a od NO se distancují. Kdo tento postoj nezaujme, měl by sám z toho vyvodit důsledky. 
Právní jistotu lze zaručit jen těm posluchačům fakulty, kteří opravňují k naději, že se nebudou 
vylučovat z celkového pro církev závazného programu, přijatého posledním synodem.“ 
V této rétorice se synod r. 1973 stal normou pro správnost postoje (budoucích) farářů. Molnár 
tu myslí obzvlášť na obsáhlý dokument „Poslání církve ve společnosti“, ve které se církev 
distancovala od předchozích dvou synodů (1969 a 1971) a vytyčila svůj teologický postoj k 
normalizační realitě. Dokument se stal základem pro prohlášení o pěti bodech, které fakulta 
v koordinaci s SPVC napsala (foto ukazuje pracovní verzi, která se mírně liší od konečné). 
Zajímavé je, že se dokument synodu v archivu SPVC vyskytuje zrovna ve složce dopisu 22 
studentů, kde by jinak neměl co dělat. Pro státní správu to bylo ovšem jasné: tento teologický 
dokument je začátek normalizační teologie, kterou je třeba uvést do praxe. Fakulta vyřešila 
věc nakonec tak, že pět zbylých signatářů nemohlo studovat dál na fakultě a že vydala svůj 
pětibodový program. Nejproblematičtější na celé kauze dopisu 22 studentů nakonec není, že 
pět odmítnuvších studentů muselo (na čas) odejít z KEBF. Je to především to, že kázeňský 
postih vůči nim byl legitimizován teologickým programem, jehož jediný cíl byl podtrhnout 
loajalitu k husákovskému režimu. Solidarita s těmi duchovními, kteří kvůli ztrátě státního 
souhlasu nemohli nadále sloužit svým sborům – bez ohledu na to, jestli mají stejné teologické 
názory – se do tohoto programu nevešla. 

Peter Morée
člen Komise pro zkoumání dějin ČCE 1945-1989

Vyšlo v časopise Český bratr 10/2008

zdroj: 
http://ceskybratr.evangnet.cz/index.php?act=detail&menuid=2&podmenuid=145&idTXT=1737, 
staženo dne 17.5. 2010



Příloha 7

ODPOVĚĎ LÝDIE MAMULOVÉ

Ad ČB 10/2008 Normalizační teologie nastupuje

Jsem z jednou z 22 studentů, o kterých mluví pojednání Petra Morée v minulém čísle ČB. 
Musím říci, že mě nadzvedla jeho úvaha o tom, že 17 studentů „odvolalo“ svůj podpis pod 
„peticí,“ a proto chci celou situaci kolem dopisu na tehdejší ministerstvo kultury upřesnit. 
Moréeho pojednání důležité momenty celé kauzy popisuje chybně.
Mezi faráře, kteří se ocitli před soudem a ztratili po roku 1968 státní souhlas, patří také Radek 
Novák, tehdy farář v Kutné Hoře. 
Takzvaná „petice“, kterou studenti podepsali, nebyla petice, ale dopis či žádost studentů 
ministerstvu kultury. Iniciátorem a autorem textu byl student 5. ročníku a my se k němu 
připojili. 
První reakcí fakulty byla nespokojenost děkanátu s neinstanční cestou podání. Dopis jsme 
poslali přímo na ministerstvo a to byla podle tehdejšího děkana Amedea Molnára největší 
chyba. Proto sepsal onen dokument, o kterém se Morée domnívá, že ve složce dopisu 22 
studentů nemá co dělat a předložil nám svou verzi jako vysvětlení ministerstvu, co jsme svým 
dopisem nemínili. Tedy, že vlastně proti socialistickému zřízení nic nemáme a nechceme 
ohrožovat socialistickou zákonnost. Molnárův návrh dopisu podepsal jediný student, a proto 
děkanovi byl k ničemu.
V další fázi jednání došlo na fakultní komisi, která si se všemi studenty chtěla promluvit 
jednotlivě, prý, abychom svůj postoj vysvětlili. Nejdříve jsme tento rozhovor odmítali, ale na 
přímluvu tehdejšího tajemníka synodní rady pro mládež Káji Trusiny jsme si dali říci. Dobře 
si pamatuji, jak jsme jako u zubaře seděli v předsíni na děkanátu fakulty a čekali, až si nás 
komise zavolá. Jediným světlým momentem té chvíle bylo pozvání profesora Miloše Biče na 
kávu do jeho pracovny. 
Nejednalo se o to, že by argumentace komise „měla částečně úspěch“ a přesvědčila nás 17 
studentů o stažení podpisu z dopisu ministerstvu, ale o to, že komise na základě svého úsudku 
a svého rozhodnutí vybrala pět studentů a označila je jako viníky. 
Mezi vybranými byli dva studenti prvního ročníku (Martin Zlatohlávek a František Matula), 
kteří se sepsáním dopisu neměli nic společného, jen připojili svůj podpis a museli odejít z 
KEBF. Ne na čas, ale nemohli již nikdy dostudovat! František Šilar, pečlivý, vzdělaný 
a pilný student 5. ročníku mohl sice své studium ukončit, ale nikdy nedostal státní souhlas ke 
službě faráře. Jan Mamula, můj manžel, měl nuceně odložené závěrečné zkoušky, musel „do 
výroby“ a léta pracoval jako dělník a topič. Jedinou postiženou bohoslovkou, která po čase 
mohla dostudovat, stala se farářkou a první konseniorkou v ČCE, je Věra Pleskotová 
(Matulová). 
Musím říci, že mě to tenkrát dost mrzelo, že jsem nebyla mezi vybranými, protože to ze mne 
v mých očích činilo svedenou a nesvéprávnou osobu, a tou jsem se rozhodně necítila. 

Lýdia Mamulová

Vyšlo v časopise Český bratr 11/2008

http://ceskybratr.evangnet.cz/index.php?act=detail&menuid=2&podmenuid=147&idTXT=1777, 
staženo dne 17.5. 2010



Příloha 8

TEXT PAVLA DVOŘÁČKA, VE KTERÉM SE V RÁMCI AUTORIZACE VYJADŘUJE
K TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Pár poznámek k bakalářské práci o Beranech (Co přebývá a schází)

Milá Kateřino,
žasnu, jakými historkami jsem Vás to na Vaše otázky zahrnul. A ať dělám, co dělám, zdají se 
mi čím dál míň použitelné, spíš zavádějící, takže bych je opravdu raději nepoužil. Totiž abyte 
rozuměla, bez té sebeironie, která se přepisem rozhovoru v monolog vytratila, zůstavá jen 
taťka Fanouš z Obecné školy: „No – taky jsem si vystřelil…“ Vzpomínáte? Igor Hnízdo si 
hrdinské historky uměl aspoň vymýšlet! Ne, je to mimo! Já jsem si samozřejmě taky vystřelil; 
petice jsem sice nepodepisoval, ale poslouchal jsem zahraniční rozhlas; taky jsem rozepisoval 
Chartu 77; taky mě s tím udal kolega v práci; taky jsem byl na výslechu na 1. máje; taky jsem 
strávil rok v kotelně… Ale ne jako martyr svědomí. Ba ani ten tachovský soud nemá moc 
vypovídací hodnotu. Že se u nás sešlo víc lidí - no a co?! To tak prostě bývalo. Takže zůstaňte 
raději u seriozních knižních rozhovorů se Sváťou Karáskem a s Milošem Rejchrtem, chcete-li 
mít Beraní hodnoty a jejich prožívání a pronášení dobou zasazeny v patřičném kontextu. Já 
jsem mohl být blízko, čímž jsem se rád chlubil. Občas jsem odnesl i nějakou aktovku během 
domovní prohlídky (u Rejchrtů), občas jsem prošel bytovým seminářem (u Šilarů nebo u 
Hejdánků). Ale podobná oáza byla i ve sboru (nejen pěveckém) u Salvátora, kde měli Berani 
vždycky k dispozici „zkušebnu“. A když už jsem zmínil tchána jménem Renatus, faráře 
salvátorského, pak stály za zmínku spíš pravidelné garden party a jiná otevřená setkání u něj 
doma. Na naší svatbě tamtéž nehráli Plastici, ale jen Miloš a Sváťa – než ho do roka „za cosi 
podobného“ zavřeli… Taková byla ta 70. léta. Byla to dobrá doba a dobrá příprava na roli 
okresní „Kubišové“ před i po listopadu 1989…

Myslím, že jste mi musela nějak prozradit, po čem v rozhovorech s námi  tak pasete: vědomí 
viny, pokání, odpuštění. Neboť proč bych Vám jinak vyprávěl o mém vztahu s rodiči, 
epizodce s tchánem? To je přece zvlášť vůči těm, na kterých vám záleží, docela normální 
vnímat, kolik jsem zůstal dlužen – a už je pozdě (It is too late). Ať myslím na rodiče nebo na 
své děti, na manželku, spolužačky, kamarády, lidi ve sborech nebo na Borech. To se od 
určitého věku stává více méně kdekomu (Kdekdo to zná; Celou noc hloubám; Já jsem ňákej 
stonavej; By and by; Za sebou už něco mám; Mám všeho dost). A ve spirituálech (i 
aktuálech) mají tyhle polohy samozřejmé místo. Nazvěte je třeba pokání a odpuštění, nebo 
otroctví (pouta) a svoboda, soud a naděje. Vědomě nás jistě přitahovalo a inspirovalo 
prorocké vyhlašování soudu (= krisis); jenže biblická kritika se netýkala pouze poměrů 
vnějších, nýbrž současně, ne-li naléhavěji vnitřních, mentality dobrovolných otroků. (Jsme 
celí nesví ze svý volnosti – zpívali Berani v 70. letech 20. století – tedy za totáče.) Takže ano, 
cosi z toho tam všude od začátku do konce chtě nechtě je: soud – pokání – odpuštění. Nebo: 
nazývání věcí pravými jmény (Exitus; Pouta; Zvažte své hříchy) – aby měla šanci svitnout 
nějaká naděje a východisko (Bůh ti dá; Láska vysvobodí; Ještě pozdě není). Jako že by to 
třeba mohlo jít i jinak - a že to i jinak jde (On za ruku mne zdvih; Tohle ještě není cíl; Už 
svítá království tvé). Sbírka těch písní od mnoha dalších autorů se příznačně jmenuje „Svítá“! 
Přičemž ono „království tvé“ nebyl nikdy prvoplánově protirežimní, protikomunistický 
jinotaj. Berani mohli se stejným repertoárem vyrukovat i po r. 1989…

Beraní repertoár hlavně nezapře evangelické faráře: Liturgické písně, které zpěvákům (včele i 
v sále) vkládají do hu(d)by biblické texty rovnou, nebo na ně zazpívají kázání (to nebyl jen 
Sváťův vynález). Víte, jak se to hodí, když taková písnička naskočí na CPZ (cela předběžného 



zadržení) nebo na JIPce? O tom by mohli mnozí povídat! A Pavel Keřkovský tyto písně 
pojmenoval: byl to náš katechismus (do pohody i nepohody). 
Při návštěvě např. NDR (odkud k nám v 60. letech přišla „nová vlna“ písní a la Díky za toto 
krásné ráno) jsme si uvědomovali mimořádné českobratrské specifikum. Zatímco němečtí 
přátelé, pokud chtěli i po bohoslužbách pět píseň dokola, museli sáhnout po lidovkách nebo 
siebzenjahr, našinec naopak i u ohně na vodě, na táboře, na brigádě, stejně jako na pivě spustil 
bez bázně a hany třeba „v nebi je trůn“. A když někdo přehodil vyhybku na Hutku nebo na 
Semafor, skoro se to nepostřehlo, vůbec to s váma necuklo. 

Není divu, že se dodnes mluví o legendární síle husitského zpěvu nebo o písňovém pokladu 
středověké Jednoty Bratrské (Jiří Strejc, Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský). Jenže on se ten 
poklad pořád rozmnožuje – i přes to šílené 20. století už i do 3. tisíciletí! 

Srdečně PDv




