* Poznámky k české reformaci 15. a 16. stol.  (FILE HSREF2.602)
Několik poznámek k českým náboženským dějinám 15. a 16. století:
 <Mnohostrannou a mnohovrstevnatou problematiku českého náboženského vývoje husitského období a doby evropské reformace chci zde prvotně otevřít pomocí komentáře k čtyřem pražským artikulům, poukazem na význam basilejských kompaktát a na důvody zformulování České konfese. Zároveň odkazuji na vybranou literaturu. Je samozřejmé, že celá problematiku by bylo možno pojednat ještě mnoha dalšími způsoby.>
 * * *
Čtyři články (artikuly) pražské:
 (1.)
 "Nejprve: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno (...)".
 (2.)
 "Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobami chleba a vína všem*) věrným křesťanom, jimž hřiech smrtedlný neprekážie**), svobodně byla dávána podle ustanovenie a přikázánie Spasitele. (...) Spasitel všechny křesťany zavazuje ku přijímání této svátosti, pod smrtí duše, jenž jest hřiech smrtedlný, takto řka: Amen, amen pravím vám, nebudete-li jiesti těla Syna člověka a píti jeho krve, nebudete mieti života v sobě, ; kdo jie mé tělo a pije mú krev, má život věčný (...) nebo tělo mé jest jistě pokrm a krev má jest jistě nápoj; ktož tehdá jie tělo mé a pije mú krev, ve mne přebývá a já v něm.***)"
 __________
 <Poznámky:
 *) Tj. ve způsobě vína i laikům, ne pouze kněžím.
 **) Jde o často diskutovanou otázku, zda má být k svátosti  oltářní připouštěn ten, kdo není "hodný" přijímání, tj., kdo  není očištěn od hříchu.
 ***) Užito zde citátu z 6. kapitoly Janova Evangelia, verš  53-56. Zde hlavně jako argument ve prospěch nutnosti  laického kalicha. 6. kap. Janova Evangelia byla však jinak  častou oporou spiritualisticky laděných proudů  v křesťanství. Ty však zdůrazňovaly - což zde není -, že se  jedná o duchovní přijímání těla a krve Páně. V tomto smyslu  učil např. i Huldrich Zwingli a u nás jeho stoupenec Jan  Čížek. [srov. např. O. Odložilík, Jednota bratří  Habrovanských, in: Český časopis historický XXIX, 1923, s.  23-25.] >
 (3.)
 "Třetie: že množí kněžie a mnišie světským právem panují nad velikým zbožím tělesným, proti přikázání Kristovu a na přiekazu svému úřadu kazatelskému a k velké škodě pánom stavu světského: aby takovým kněžím to neřádné panovnie odjato a staveno bylo a aby podle Čtenie nám příkladně živi byli a navedeni byli k stavu Kristovu a apoštolskému. (...)"

 (4.)
 "Čtvrté: aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavovávni a kaženi, a zlá a křivá povět o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku*) Českému. (...)"
 __________
 <Poznámka:
 *) Zejména starší literatura (Fr. Palacký, částečně i Jos.  Pekař a další) často zdůrazňovala i národní obsah husitství.  Tento obsah nelze zcela popírat, avšak zároveň jej v žádném  případě nelze ztotožňovat s moderním nacionalismem 19.  a 20. století Pokud se tento motiv v textech 15. století  objevuje, pak má často právě podobu mluvení o osudu  "jazyka".>
 [Čtyři vyznání. Vyznání augsburské, bratrské, helvétské  a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi  články pražskými, Spisy Komenského evangelické fakulty  bohoslovecké, řada A, svazek XV, řídí F. M. Bartoš, F.  M. Dobiáš, Ad. Novotný, V. Sobotka, Praha 1951, s.  37-52.]
Některé poznámky k jednotlivým článkům:
 ad (1.):
 Jde o požadavek poměrně běžný v reformních hnutích i v evropské reformaci 16. století. Nelze jej čít ahistoricky jako požadavek plné náboženské svobody. "Svobodným" kázáním se zde především míní to, aby slovo Boží bylo kázáno bez lidských příměšků.
 ad (2.):
 Již v kazatelském reformním hnutí sklonku 14. století se v českém prostředí objevoval důraz na přijímání svátosti oltářní. Nešlo však o požadavek jejího přijímání pod obojí způsobou i pro laiky (laické podobojí zavedl až M. Jakoubek ze Stříbra roku 1414 [srov. např. M. Bláhová (vyd.), Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic (překlad F. Heřmanský), Praha 1979.]), nýbrž šlo o důraz na její časté přijímání laiky. Církev od r. 1215 doporučovala laikům (oproti kněžskému dennímu přijímání ) přijímat svátost těla Páně alespoň jedenkrát do roka a to o velikonocích (později potvrdil i tridentský koncil 1545-1563). Oproti tomu Jan Milíč z Kroměříže a M. Matěj z Janova doporučovali časté přijímání svátosti oltářní laiky (ovšem pod jednou způsobou, tj. tělo Páně). Autoři, kteří se jejich učením zabývají (zejména Vlastimil Kybal a Otakar Odložilík) spatřují především (a) mystické a (b) mravní důvody Milíčova a Janovova důrazu na časté přijímání svátosti oltářní. Mystický prvek je v tom, že přijímání svátosti bylo chápáno jako vtělování se v Krista, mravní v tom, že ten, kdo přistupoval k přijímání těla Páně se má litovat svých hříchů, mít v úmyslu se hříchů napříště zdržet a má být vnitřně rozhodnut konat dobro. [Srov. V. Kybal, M. Matěj z Janova, jeho život, spisy a učení, Praha 1905, s. 296 a nn.; O. Odložilík, Jan Milíč z Kroměříže, Praha - Kroměříž 1924, s. 20 a nn.]
 Druhý článek pražský byl takřka v plnosti přijat basilejským koncilem a stal se ústředním bodem v basilejských kompaktátech (1433). S tím ovšem, že se zdůraznilo, že ve způsobě chleba ve svátosti oltářní je obsaženo jak tělo, tak krev Kristova (což v vlastně znamená, že by laikům mohlo stačit jen přijímání těla Páně).
 Laický kalich se pak stal jedním z nejnápadnějších znaků české reformace a byl na něj kladen někdy až upřílišněně rozhodující důraz. Např. po vystoupení Lutherově se mnozí čeští stoupenci přijímání pod obojí (utrakvisté) povšimli prvotně právě toho, že i Luther začal podávat laikům svátost večeře Páně pod obojí způsobou (např. Bartoš Písař) a unikl jim prvotně základní obsah lutherovy reformní nauky (totiž učení o dosahování spásy pouhou vírou). [Srov. např. K. Krofta, Nové názory na český vývoj náboženský v době předbělohorské, in: Český časopis historický XX, 1914, s. 1-19. Později vyšlo in: K. Krofta, Listy z náboženských dějin českých, Praha 1936, s. 373-390.] V 16. a na poč. 17. století byla otázka svátosti oltářní (zejména způsobu, jímž je v ní přítomen Kristus) předmětem diskusí a sporů mezi jednotlivými proudy české reformace (zejména Bratry [Jednotou bratrskou] a utrakvisty). V době protireformační se k otázce přijímání pod obojí způsobou váže pozornost. Příkladem může být barokní román "Christoslaus aneb Život Kristoslava..." vydaný pražskými jesuity roku 1689. Píše se v něm mj.:
 "Kristus Pán nerozkázal pod způsobou vína své krve píti (o víně zajisté žádné zmínky nečiní nikdež), ale toliko kázal tělo své jísti a krev píti, žádné zmínky ani o té ani o druhé způsobě nečině, což oboje pod jednou podávají katolíci, neb podávají toho, který sedí na pravici Boží*), celého živého, který se nemůže dělit a bez krve, jakožto živý, nemůže býti, a kdo z rukou jejich přijímá, bude spasen**)". [Srov. M. Sládek,Vieriův Kristoslav a pobělohorská rekatolizace Čech, in: Česká literatura doby baroka, Literární archiv 27, s. 229-246, zde citováno z s. 243.
 __________
 <Poznámka:
 *) Pro táborskou teologii 15. stol., pro teologii  českobratrskou 15. a 16. stol., právě tak jako i pro některé  novoutrakvisty a pro Huldricha Zwingliho bylo to, že Kristus  svým tělem sedí v nebi po pravici Otcově, důvodem, proč  nemůže být tělesně přítomen ve svátosti oltářní.
 **) Pozornost zasluhuje i vazba spásy na přijímání svátosti  oltářní. To je v rozporu s luterským i zwingliánským i  kalvínským pojetím, právě tak jako je to v rozporu i s  učením české reformace 16. století pokud jde o  novoutrakvisty a Bratry, avšak nebylo by to v rozporu s  učením českého století 14. a 15. (pokud jde o umírněnou  stranu podobojí a o později staroutrakvisty).
 ad (3.):
 Myšlenka "chudé" církve je poměrně obvyklá v reformních hnutích. V Čechách doby husitské byla patrně ještě umocněna značným majetkovým vzestupem církve v době vlády Karla IV. Volání po omezení světského panování církve (mocí světskou, světskými vrchnostmi) zároveň šlo ruku v ruce s dobovými tendencemi stavovsko samosprávnými, které v náboženské oblasti měly až podobu tzv. konciliárního hnutí. Snaha zeměpanské či stavovské moci omezit vliv papeže na území vlastního státu se objevuje např. v pol. 14. stol. v Anglii (snešení parlamentu 1351, jež zakazuje ujímat se beneficií na základě papežských provizí a posiluje tak vliv anglického panovníka a zeměpanské moci vůbec při obsazování úřadů, 1353 usnesení, které znemožňuje přenášet soudní pře na půdu zahraničních soudů - ve svém důsledku oslabuje vliv papežské kurie) a na sklonku 14. století ve Francii (1398 dokonce královská ordonance zbavuje v souvislosti s papežským schizmatem francouzské poddané poslušnosti vůči papeži). Konciliární hnutí, jak upozorňuje František Šmahel, má ve Francii na pařížské universitě kořeny starší, než je počátek papežského schizmatu (vícepapežství - od r. 1378). [Ze starších autorů k této problematice se vyjadřoval např. K. Krofta, Listy z náboženských dějin českých, Praha 1936, s. 12-25. Ze současných autorů se touto problematikou v kontextu evropských dějin 14. a poč. 15. století velmi podrobně zabýžvá F. Šmahel, Husitská revoluce, díl I. Doba vymknutá z kloubů, Praha 1993, s. 71 a nn. Šmahelova čtyřdílná "Husitská revoluce" je nejpodrobnějším pojednáním dějin husitství. Na dalších místech již odkaz na Šmahela neopakuji, příhodnost této práce je samozřejmá.]
 ad (4.):
 Tento článek je zajímavý z hlediska zařazování českého reformního hnutí do kontextu pozdější evropské reformace. Zde je mezi jejími hlavními proudy (luterským a helvétským) mj. rozdíl v tom, že Luther důsledně odlišuje světské panování a světskou moc od náboženských otázek. Vrchnosti by měly sice napomáhat reformaci, avšak podle původního stanoviska Lutherova reformace sama by měla být prováděna jen slovem /(kázáním). Naproti tomu švýcarské prostředí již v učení Zwingliho a pak Kalvinově bylo nakloněno tomu, že "regnum Christi etiam externum (est)" (Huldrich Zwingli - tj., že Království Kristovo je také vnější) v tom smyslu, že je nutno světskou mocí zabraňovat křiklavým projevům hříchů (v helvétském pojetí např., že poddaní mají právo sesadit svou vrchnost, pokud se ta chová nekřesťansky). [Tyto otázky pojednává podrobně např.: P. Blickle, Die Reformation im Reich, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 1992; J. Glücklich, Reformace v Anglii a oblasti jazyka francouzského, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V: Praha 1938, s. 303-368; F. Hrubý, Reformace v oblasti německé a severské, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha 1938, s. 227-302; A. Molnár, Na rozhraní věků. Cesty evropské reformace, Praha 1985; E. Troeltsch, Z dějin evropského ducha, Praha 1934, 1. a 2. kapitola.]
 Čtvrtý článek pražský by tak byl bližší spíše pojetí švýcarskému. Tato tendence se projevuje z části i v české reformaci 16. století v učení o vrchnosti v rámci bratrského vyznání víry (1535) a v učení o církvi v České konfesi (1575).
 * * *

Basilejská kompaktáta:
 Ze Čtyř artikulů pražských vychází text tzv. basilejských kompaktát. která se stala jedním z nejvýznamnějších dokumentů českých náboženských dějin 15. a 16. století. Vzešla z jednání basilejského koncilu, kde bylo v lednu až březnu roku 1433 přítomno české poselstvo, které zde obhajovalo právě pražské artikule. [Srov. k tomu např. Deník táborského kněze o jednání Čechů na koncilu basilejském roku 1433, in: I. Hlaváček (vyd.), Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981; J. Kejř, Husité, Praha 1984; F. Šmahel, Husitská revoluce..., c. d.,] Jediný článek, který se ze Čtyř artikulů podařilo Janu Rokycanovi při jednání uchovat v zásadě v plnosti byl článek druhý o laickém přijímání svátosti oltářní pod obojí způsobou. Kompaktáta znamenala udělení výjimky českým husitům v rámci obecné církve katolické.
 Pro další vývoj bylo důležité, že kompaktáta basilejská se stala v Čechách světským zákonem, zaneseným do desk zemských. Rozhodujícím krokem pro to bylo jednak poražení radikální táborské strany (bitva u Lipan 1434 [Srov. k tomu podrobněji např. P. Čorneje. Včetně otázky vývoje interpretace lipanské bitvy, Lipanské křižovatky]), která považovala basilejská kompaktáta za nepřijatelný ústupek. Dále pak jednání jihlavského sjezdu stavovského (5. 6. až 5. 7. 1436), na němž byla kompaktáta vyhlášena.
 To, že kompaktáta platila jako světský zákon mělo značný význam v okamžiku, kdy byla zrušena papežem roku 1462. [O jednáních, která se toho týkala srov. např.: K. Krofta, Václav Koranda mladší z Nové Plzně a jeho názory náboženské, in: K. Krofta, Listy z náboženských dějin českých, Praha 1936, s. 240-287.] V zemi se však podařilo udržet náboženský mír mimo jiné i díky tzv. kutnohorské smlouvě z roku 1485, která pro Čechy zaručovala i poddaným možnost volby mezi pod jednou nebo pod obojím. Totéž (právo nejen svobodných stavů, ale i poddaných na náboženskou svobodu, tj. možnost být jiného vyznání, než jejich vrchnosti) se prosadilo i na Moravě, jak dosvědčují Tovačovské knihy (z let 1481-1490). Tato ochrana se sice nevztahuje na Jednotu bratrskou, která vznikla r. 1457 a jako samostatná církev se ustanovila 1467. V praxi se však - zejména na Moravě prosazovala značná svoboda nejen pro stoupence katolíky pod obojí (utrakvisty)., ale i pro Bratry a prvé stoupence směrů německé a švýcarské reformace. Přímo principem zemské stavovské politiky moravské se stalo heslo, že víra je darem Božím a proto k ní nelze nikoho nutit. [F. Hrejsa, Dějiny křesťanství v Československu, díl IV: Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace, Praha 1948, zejména od s. 242; díl V: Za Ferdinanda I. (1526-1564). Počátky protireformace, Praha 1958; díl VI: Za krále Maxmiliana II., 1564-1576 (česká konfese), Praha 1950.; F, Hrubý, Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, in: Český časopis historický XL, 1934, s. 265-309, XLI, 1935, s. 1-40 a 237-258; O. Odložilík, Jednota bratří Habrovanských, in: Český časopis historický XXIX, 1923, s. 1-70 a 301-357]
 V 16. stol začaly do Čech a na Moravu pronikat vlivy luterství a částečně též zwingliánství a klavinismu. Ovlivnili část utrakvistů. Utrakvisty ovlivněné evropskou reformací začala česká dějepisná literatura (prvotně Ferd. Hrejsa) označovat jako "novoutrakvisty" na rozdíl od "staroutrakvistů", kteří setrvávali na původním umírněném husitství 15. stol. Když bylo roku 1561 obnoveno pražské arcibiskupství a když císař Ferdinand I vymohl roku 1564 na papeži znovu uznání kompaktát, jevila se kompaktáta (výjimka laického kalicha v rámci katolické církve) českým novoutrakvistům již nikoli jako záruka náboženské svobody, nýbrž spíše jako nástroj rekatolizace. Nový pražský arcibiskup Antonín Brůs z Mohelnice dokonce na základě papežského stvrzení kompaktát vysvětil*) záhy skupinu utrakvistických kněží, avšak brzy začal protestovat proti tomu, že tito kněží se věroučně odchylují od toho, co by vyplývalo z pouhého uznávání kompaktát (nejednalo se vesměs totiž o kněze staroutrakvisticky laděné, nýbrž o české "evangelíky pod obojí", tj. novoutrakvisty). Tak se ukázalo nebezpečí, že katolická strana se bude snažit vztáhnout ve jménu jednoty církve v českých zemích pod kompaktáty nekatolíky pod svou kontrolu. Napovídal by tomu i vývoj na Moravě. Tam olomoucký biskup (biskupství olomoucké nebylo v době husitské na rozdíl od arcibiskupství pražského nikdy vakantní) Vilém Prusínovský z Víckova získal mandátem Maxmiliana II. (z 26. 1. 1566) právo visitovat fary pod obojí ve své diecési. To v praxi znamenalo naplňování logiky kompaktát, neboť na fary pod obojí bylo vlastně tímto opatřením nahlíženo jako na fary podřízení katolické církvi. Mandát zopakoval ještě roku 1581 Rudolf II.
 _________
 Poznámka:
 *) Svěcení duchovních pod obojí v rámci kněžského svěcení  katolické církve bylo běžné v době 15. a i zčásti 16.  století. V době od poloviny 16. století se však v rámci  jasné snahy o emancipaci českých a moravských "evangelíků  pod obojí" (jak se označovali ti, které dnes nazýváme  "novoutrakvisty") od katolické církve objevuje tendence  vysílat duchovní k ordinaci do významných center německé  reformace (Wittenberg, Lipsko a pod.). Vše se pak proměnilo  po zřízení samostatné novoutrakvistické konsistoře v Čechách  roku 1609, na Moravě 1619.
 Proto čeští novoutrakvističtí stavové se nejprve zřekli kompaktát (učinili jejich výmaz z Desk zemských r. 1567) a pokusili se prosadit v Čechách platnost Augsburské konfese (= luterského vyznání víry, tzv. Augustany) roku 1571. Na Moravě se stavové poprvé odříkali kompaktát již roku 1527 a o prosazení platnosti Augustany na Moravě se poprvé pokusili roku 1569 (po vzoru rakouských stavů, kteří Augustanu pro rakouské země prosadili roku 1568). Zároveň četné moravské vrchnosti začaly na svých panstvích vydávat církevní řády, které se mnohdy hlásili právě k Augsburské konfesi. Po té, co se ukázalo, že Augsburskou konfesi nebude možné v českém prostředí plně prosadit (jak pro odpor císaře Maxmiliana II, tak pro to, že čeští novoutrakvisté nebyli zcela věroučně za jedno s luterstvím a od luterství se značně odchylovali i Bratři) bylo přikročeno k zformulování vlastní České konfese roku 1575 (její věroučné odchylky od augsb. vyznání viz níže), která byla téhož roku pro Čechy ústně schválena císařem Maxmilianem II. Písemné stvrzení náboženské svobody na české konfesi získali čeští novoutrakvisté a bratří až Majestátem Rudolfa II. z roku 1609. Moravský sněm si podobnou náboženskou svobodu odhlasoval a ustanovil v zemi jako zákon již roku 1608 [Literatura shodná jako u předchozího odstavce]. Tyto náboženské svobody končí v době pobělohorské v Čechách Obnoveným zřízením zemským roku 1627, na Moravě roku 1628. Ze zemí koruny české si náboženskou svobodu uchovalo (v podobě práva vyznávat v některých knížectvích Augustanu) jen Slezsko akkordem drážďanským z roku 1621, stvrzeným mírem pražským roku 1635 a westfálským 1648. Westfálský mír naproti tomu definitivně stvrdil to, že v Čechách a na Moravě bude (až do tolerančního patentu z roku 1781) jedinou povolenou křesťanskou vírou víra katolická.
 * * *
Ferdinand Hrejsa - zařazení České konfese:
 Ferdinand Hrejsa charakterisuje Českou konfesi jako "mírné, snášenlivé vyznání víry, jež dogmaticky stojí mezi Augustanou a Bratrským vyznáním, dává vhodný výraz hlavnímu domácímu českému směru náboženskému a výborně se hodí k tomu, aby různé konfesijní hlavní směry evangelické v Čechách sjednotilo a jim při tom poskytlo volnost k dalšímu rozvoji". [F. Hrejsa, Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912, s. 318.]
 * * *
Ferdinand HREJSA - věroučné odlišnosti Českého, Augsburského a Bratrského vyznání:
 Hrejsa: "...jak husitské domácí tradice a vlivy světové reformace v České konfesi se uplatňují a vzájemně doplňují, lze nejlépe doložiti a ilustrovati na učení
 - o ospravedlnění,
 - o večeři Páně a
 - o církvi." [s. 310]
(1.) O ospravedlnění:
 Do VIII. článku České konfese je přejato učení Augustany o ospravedlnění, "ale je doplněno zdůrazněním posvěcení, zvláště vlivem Bratrského vyznání a husitské tradice" [s. 311]. "Při všem důrazu na ospravedlnění před Bohem >darmo*) z pouhé milosti Božské pro samého Krista Pána skrze víru ve krvi jeho<" - v čemž text Čes. k. odpovídá Augsb. k. - v Čes. k. "se hned také důrazně dokládá, že >tak posvěcení, obnovení aneb znovuzrození člověka skrze víru a Ducha svatého jest, když skrze víru v Krista Pána účastni býváme učiněni Ježiše Krista a všech jeho zásluh a tak před Bohem dokonale spravedliví. Tu ihned spolu skrze též učastenství a společnost Krista Pána vlévá se na nás, jakožto živé údy jeho svatého těla, Duch svatý, kterýž nás posvěcuje a obnovuje<" [s. 312].
 Hrejsa soudí, že v nauce o posvěcení přistupuje to, "co jest příznačné českému náboženskému hnutí", tj. "zdůraznění kresťanského Bohu posvěceného života a tudíž praktické stránky křesťanství" [s. 312].
 _________
 Poznámka:
 *)darmo = zadarmo, zdarma.
(2.) O večeři Páně:
 Hrejsa má formulace v XV. čl. Čes. konfese za velmi volně formulované tak, aby se pod ně vešla širší škála pojetí. Nejsou ani antifilipistické, ani antiflacianské, ani zde není užito učení o ubikvitě. Je zde patrný vliv Bratří, kteří sice chtějí, aby Kristus byl ve svátosti oltářní přítomen nějak, avšak aby to nebyla přítomnost "přirozeností", tj. "bytem tělesným tělesně" (Lutherova ubikvita [=Kristus je jak svým božstvím, tak svým lidstvím a tedy i tělem přítomen všude] byla pro českou husitskou tradici nepřijatelná. Naopak se v české tradici soudilo [v protikladu k ubikvitě], že "obmezené lidské tělo Kristovo nemůže býti všude přítomno").
 Stanovisko Bratří a dr. Pressia (jednoho z autorů Čes. k.) se projevilo ve formulaci, o níž Hrejsa dokazuje, že je původní z roku 1575:
 "přijímajíce duchovně a posvátně, věrou i také ústy"
 (užívají ji rukopisné verse české z r. 1575, bratrský  a latinský rukopis Čes. k.)
Již při jednání o text předkládaný císaři se však někteří podobojí (např. Václav z Vřesovic) pokoušeli prosadit formulaci, která je zřetelně více v souladu s Lutherovým pojetím přítomnosti Krista ve svátosti oltářní:
 "přijímajíce duchovně a podstatně, věrou i také ústy".
 (tuto formulaci užívají tisky Čes. K z let: 1579, 1583,  1608 [ten je dokonce bratrský], 1610 atd.).
"Posvátně" bylo původně (1575) překládáno do latiny jako "sacramentaliter", teprve později se za správný překlad užilo "sanctificialiter". [Srov. Hejsa, Česká konfese..., s. 244-245, 292, 294, 312-317.]
(3.) O církvi:
 V Augsb. k. čl. VII. uvádí jako podstatné věci o církvi:
 - upřímné a pravé učení a rozhlašování evangelia a
 - pravé posluhování svátostmi.
V čes. k. čl. XI. tyto dva znaky církve z Augsb. k. přebírá, avšak doplňuje ještě:
 - ">Třetí - náležité a povinné poslušenství v zachovávání těch věcí, které evangelium svaté a zákon Kristův přikazuje.< >A protož tato také znamení církve Boží jsou, totiž: Milování bratrské jedni druhých, jakožto oudů Kristových; kříž a nátisky veliké pro pravdu a království Boží; a naposledy přetrhování zjevných hříchův a všelikých proti Bohu nepravostí (...)<" od ">laskavého bratrského napomínání a trestání<" těchto hříchů až po exkomunikaci. Hrejsa to hodnotí: "Ve slovech těch je zřejmý vliv VIII. článku konfese Bratrské, ale i celého českého náboženského hnutí, počínajíc od Husa, jenž právě o církvi mnoho přemýšlel a psal, a od Pražských artikulů, které v církvi kladly důraz na trestání hříchů v církvi" [s. 317-318].
 Jan Horský

