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Pozvánka: „Část druhá – Petr Chelčický a Jan Hus“ 
 

 

 

Zveme Vás na druhou cestu za velikány našich církevních dějin. Společně navštívíme Chelčice, 

rodiště Petra Chelčického – teologa a duchovního otce Jednoty bratrské. Dále pak Husinec, 

rodiště Mistra Jana Husa – reformátora a kazatele, který byl pro své učení roku 1415 upálen.  

Připomeneme si zásadní myšlenky z díla Petra Chelčického a úryvky z kázání a písně Jana 

Husa.  Uslyšíme shrnutí jejich životních osudů a navštívíme zajímavá místa v jejich rodištích a 

okolí. 

 

Můžete se těšit na: 

 

● prohlídku Památníku Petra Chelčického     ● rodný dům Mistra Jana Husa 

● kostel sv. Martina ze 13. století v Chelčicích    ● procházku k Husově skále  

● soutěž o zajímavé knihy 

 

Máte-li zájem se této akce zúčastnit, potom nás prosím z organizačních důvodů kontaktujte na 

čísle 774 998 246, nebo emailem na info@btscr.cz (v případě dotazů nebo zájmu cestovat společně 

s dalšími účastníky nás neváhejte kontaktovat) 
 

 

Těší se na Vás tým Biblického teologického semináře 
 

 

 

 

Sraz je v sobotu, 6. 10. 2012, v 9:45 v Chelčicích, před památníkem Petra Chelčického.  

Cena vstupného do 80Kč. Doprava vlastní (možnost společné cesty s dalšími účastníky). Svačinu sebou. 

 

Milí přátelé, bratři a sestry,   

 

Český národ má jedny z nejbohatších církevních 

dějin. Velicí bojovníci Boží hájili pravdu Božího slova 

a čistotu církve, překládali Písmo do našeho jazyka, 

nesli evangelium vzdáleným národům i přesto, že 

jejich jedinou pozemskou odměnou bylo 

pronásledování a často i smrt. Velikáni jako např. Jan 

Hus, Moravští bratři Jan Blahoslav, J. A. Komenský 

ad., novokřtěnci spolu s Hubmaierem a mnozí další 

jsou našimi předchůdci, kteří žili věrně navzdory 

pronásledování a neustoupili z pravdy Božího slova 

ani pod pohrůžkou smrti. 

Chceme Vás pozvat ke společnému poznávání 

historie, která byla psána krví věrných svědků Pána 

Ježíše Krista. My dnes stojíme na ramenou těchto 

velikánů a bylo by to k naší škodě, pokud bychom se 

nenechali budovat, povzbuzovat i napomínat jejich 

příkladem. 

 

 

PROJEKT: 

PO STOPÁCH HRDINŮ VÍRY 

 

V několika následujících letech 

bychom rádi postupně zavítali 

na místa spjatá se zásadními 

momenty v našich církevních 

dějinách. Plánujeme navštívit 

dvě místa ročně, jedno v 

období před letními 

prázdninami a druhé po nich 

(jedná se tedy o dvě soboty za 

rok). Při těchto výpravách se 

nechceme pouze dozvídat více 

informací, ale chceme také 

načerpat duchovní povzbuzení, 

zažít vzájemné obecenství a 

nechat se budovat Božím 

slovem, které je zvláště spjaté 

s danou historickou postavou 

nebo skupinou. 

 
 

Část 2. Hus a Chelčický 

MÍSTO: Chelčice a Husinec 

DATUM: 6. 10. 2012 

ČAS: 9:45 – 16:00 

SRAZ: 9:45 před Památníkem 

Petra Chelčického v Chelčicích 

 

 

DÁLE PŘIPRAVUJEME např. 
 

- Přerov 

(Komenský a Jednota bratrská) 
 

- Mikulov 

(Hubmaier a novokřtěnci) 
 

- Praha 

(Betlémská kaple, Starom. nám.) 
 

- Kozí hrádek a Tábor 
(Jan Hus a husitské hnutí) 
 

- Ochranov 

(Zinzendorf a obnovená JB) 

 

 

Již jsme navštívili: 
 

Kralice a Náměšť nad Oslavou 

Část druhá: Petr Chelčický a Jan Hus 

PO STOPÁCH HRDINŮ VÍRY 

Mistr Jan Hus 

Petr Chelčický 


