
 
 

3/2016 
 

SBOROVÝ  ČASOPIS 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Památník Bible kralické v Kralicích

 

 



 

 
Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé,  

tohoto vydání sborového časopisu 

jsme chtěli věnovat tématu „ záţitek a 

proţitek“.   

 

Je moţné mezi ně vloţit rovnítko 

anebo jej kaţdý z nás vnímá odděle-

ně? Moţná, ţe záţitků máme více. 

Buď příjemných, nebo naopak. A 

proţitků si aţ tak tolik nevšímáme. 

Nevím, jestli je to tak správné či niko-

li. Máme mnoho záţitků z různých 

cest nebo ze setkání se zajímavými 

lidmi. Velmi proţíváme, kdyţ nám 

někdo blízký těţce onemocní.V tu 

chvíli se nám to moţná stává noční 

můrou. 

Jedno je ale jisté, Hospodin nám 

daroval ţivot, abychom jej proţili. A 

je jen na nás, abychom jej vyplnili jen 

samými záţitky a vytvořili tak ucele-

nou pestrou mozaiku, která bude od-

ráţet moc a slávu našeho Stvořitele.  

 

Snad se vám bude čtení líbit a bu-

de vám k uţitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

 

 
 

 

 

Bolestně se loučí sochař 

se  svou vypálenou hlínou 

malíř se svým obrazem 

a  Bůh se svým člověkem 

jehoţ stvořil  

k obrazu svému 

aby neskončil 

vypálený  

v hlíně 
 

Alois Volkman 
 

 

 
 



Zážitek nebo prožitek 
 

     „Těch sedmdesát učedníků se vrátilo s radostí 
a říkali: ´Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém 
jménu´. Řekl jim: „…Hle dal jsem vám moc šlapat 
po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, tak-
že vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, 
že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše 
jména jsou zapsána v nebesích.“ 

                                                                                                   

ev. Lukáše 10, 17-20 

 

     Téma „záţitek nebo proţitek” 

nosím v hlavě uţ od chvíle, kdy bylo 

zvoleno pro toto číslo občasníku, a 

kladu si otázku: Jaký je vlastně rozdíl 

mezi těmito dvěma slovy? Nejde jen o 

slovíčka, a nejsou si hodně podobná? 

Slovníky znají spíše slovo „záţitek”, 

slovo „proţitek” někdy stojí vedle něj 

jako významově podobné. Kdyţ si 

pak ale tato slova pouštím hlavou, ně-

jak cítím, ţe mezi nimi rozdíl je a ţe 

kaţdé slovo něco znamená: záţitek 

nebo proţitek. 

     Máme za sebou letní měsíce 

prázdnin a dovolených, v pořádku 

jsme se vrátili domů - díky Pánu za to. 

Různě jsme cestovali – cizinou nebo 

domovinou, uţívali si sluníčka 

u moře, vyhřívali se v „termálech“, 

šplhali po skalách, opírali se do pedálů 

kola, nebo odpočívali na nějaké cha-

lupě; nebo jsme se třeba také zúčastni-

li křesťanských setkání a seminářů. Z 

míst, která jsme navštívili, si přiváţí-

me mnoho nejrůznějších záţitků a těší 

nás, ţe se o ně smíme podělit se svými 

přáteli. Bylo to krásné! 

     Moţná jsme v sobě ale také pocí-

tili lítost nad tím, ţe jsou ty chvíle za 

námi a my jsme se zas museli ponořit 

do všedních dnů plných práce, starání 

a shonu. Záţitky prostě odezní a zů-

stane na ně dobrá vzpomínka – a také 

touha po něčem dalším, podobném. 

S touto lidskou touhou počítají, a na-

šly zde svou příleţitost, různé záţitko-

vé agentury, které nabízí: „Objev s 

námi svět plný záţitků. Skoč si z leta-

dla, pilotuj formuli, obdivuj svět 

z balónu. Hlavně si pořádně uţívej!” 

A pak můţeme na jejich stránkách na-

jít také výčet záţitků, které jsou těmi 

nejprodávanějšími. 

     Ale stačí to? Spokojíme se jen se 

záţitkem? Setkal jsem se s jedněmi 

manţeli, kteří se vrátili z dovolené v 

Řecku. Vyprávěli mi, jak si tyto dny 

skutečně uţívali. Pravoslavný kostel, 

který na tom místě několikrát navštívi-

li, byl při kaţdé mši vţdy plný lidí; by-

li z toho nadšení a těšilo je být mezi 

nimi a nasávat tu duchovní atmosféru. 

Sdílel jsem jejich nadšení. Byl to pro 

ně krásný záţitek. Pozval jsem je také 

do našeho kostela... Nějak cítíme, ţe 

nemáme být jen konzumenty, sběrate-

li záţitků, ţe náš ţivot nestojí na těchto 

krásných, ale prchavých chvílích. Na 

pozadí těchto záţitků máme skutečně 

něco zásadního proţít, něco, co nám 



zůstane. A tak: Co jsi skutečně proţil? 

Co v tobě zůstalo jako trvalá radost a 

potěšení? 

     Slovo, které jsem uvedl na po-

čátku, ukazuje také k jednomu veli-

kému záţitku. Zakusilo jej sedmdesát 

Jeţíšových učedníků. Vrací se z mi-

sijní cesty ke svému Pánu a radostně 

volají: „Pane, i démoni se nám podro-

bují ve tvém jménu.” Takovou nadlid-

skou moc jim Jeţíš propůjčil! Učední-

ci na vlastní oči vidí, ţe moc zla a ná-

silí ustupuje tam, kde se setkává s mo-

cí Jeţíše Krista a oni mohou být zpro-

středkovateli této moci. To je skutečně 

úţasné, neuvěřitelné! Je moţné zaţít 

ještě něco většího? Kdyţ se vrací ke 

svému Mistru, září jim z očí radost. 

Moţná, ţe vzrostlo i jejich sebevědo-

mí. Byli jako ostatní lidé. Těšili se z 

toho, co dokázali. Kdo by jim to mohl 

vyčítat? Kaţdý má radost, kdyţ vidí 

úspěch své práce. 

     Ani Pán Jeţíš jim jejich radost z 

toho, co zakusili, nevyčte. Není tím, 

který by chtěl své učedníky o radost 

připravovat (navíc, taková radostná 

hlášení jsou a vţdy byla vzácná). 

Vţdyť na cestě následování svého 

Mistra zaţijí učedníci – tak jako on – 

mnohá nepochopení, zklamání, ústr-

ky, odmítání, pronásledování; tak ať si 

ty krásné chvíle uţijí. Jen mají neustá-

le vědět, ţe všechno, co se jim z této 

moci dostalo, nemají sami ze sebe, ale 

od něj – na to nesmí nikdy zapome-

nout. 

     A přece jim Pán Jeţíš poví: „Ale 

neradujte se z toho, ţe se vám poddá-

vají duchové; radujte se, ţe vaše jmé-

na jsou zapsána v nebesích.“ Jakoby 

jim chtěl povědět: „Nebuďte 

k takovým chvílím upnutí a neradujte 

se předně ze všech takových krásných 

záţitků, ani z toho, co dokáţete. 

Vţdyť nakonec přijdou i chvíle těţké 

a situace, které vás těšit nebudou, zaţi-

jete, ţe ani ta práce se vám dařit ne-

musí. Ale je tady něco mnohem větší-

ho a důleţitějšího – jste zapsáni u Bo-

ha. Neradujte se tedy předně z toho, 

co dokáţete vy, ale z toho, čím jste by-

li z milosti Boţí učiněni, z toho, ţe jste 

občany Boţího království. V tomto 

světě plném záţitků na nejrůznějších 

polích – i velikých a významných, jis-

tě i těţkých a bolestných – potřebujete 

do morku kosti proţít to, ţe vaše jmé-

na jsou zapsána v nebesích. Právě to 

se má stát vaší hluboce ukotvenou ra-

dostí.“ 

     To slovo mluví i k nám a je pro 

nás. Ať to krásné, co jsme zaţili – i o 

těchto letních měsících a dovolených 

– nás vede k vděčným díkům Pánu, ţe 

nám to dopřál. Díky za odpočinek, 

vyčištění hlavy, novou sílu do dalších 

dnů. Jestli jsme zaţili něco nesnadné-

ho, těţkého, dej nám Pán sílu se v tom 

najít, zorientovat, nezahořknout.      



Ale ať nás, při naší pouti ţivotem, Pán 

vede k hlubokému proţívání toho, co 

vše pozemské přesahuje. A on říká: 

„Jména mých učedníků jsou zapsána 

v nebesích.” Smíme ţít radostnou na-

dějí, ţe mezi nim jsou i jména naše. 

Pán Bůh na nás nezapomíná. Jsme v 

jeho ruce. V ruce Boha Otce, Vítěze a 

Pána. Do naší časnosti tak zní zaslíbe-

ní věčnosti. Díky Jeţíšově oběti je pro 

nás „brána do nebes” otevřena. Jsou 

tam zapsána naše jména a vstoupit do 

ní smí kaţdý, kdo se kdy za Jeţíšem 

vydal; vţdyť „kaţdý, kdo věří v Syna 

Boţího, má ţivot věčný” (1.J 5,10). 

To potřebujeme proţít a kaţdý den 

znovu proţívat. Toto nám nakonec 

zůstane jako „radost, kterou nám uţ 

nikdo nevezme” (J 16,22). 

 
Petr Maláč 

 

 

*** 

Zážitek z Říma 

Záţitků a proţitků máme kaţdý jistě celou 

řadu. Některé přejdeme bez povšimnutí, jiné 

nám nadlouho zůstanou v hlavě. A pak jsou 

záţitky, které se dají zařadit do kategorie "ně-

co mezi tím", které nás vyvedou z míry, ale 

po čase nad nimi uţ jenom mávneme ru-

kou.Jeden takový se mi vybavil, kdyţ jsem 

přemýšlel nad aktuálním tématem.  

Vloni na podzim jsme oslavili jubilejní rok 

našeho společného sdílení radostí a strastí ţi-

vota manţelského. O strasti se starat není tře-

ba, ty přichází samy od sebe, ale těm rados-

tem je občas třeba trochu pomoct a tak jsme 

se rozhodli, ţe si k našemu dvacetiletému vý-

ročí uděláme výlet do Říma. Nakonec, něco jsem k tomu psal uţ posledně. Vy-

pravili jsme se jenom na pár dnů, poprvé bez dětí, letenky jsme koupili za pár 

korun uţ někdy v lednu, sehnali ubytování v nějakém katolickém hostelu a 

mohli jsme se začít těšit a plánovat co všechno bychom chtěli vidět. 



Do Říma jsme přiletěli ve středu večer, ubytovali jsme se, majitel uţ pro nás 

měl připravené materiály o Římě a důrazně nás varoval, abychom si dávali po-

zor na kapsáře, kterými se hlavně metro jenom hemţí. To jsme brali jako sa-

mozřejmou věc.Kde ve městech nejsou kapsáři, ţe? Další dny běţely podle 

plánu, a na sobotní odpoledne jsme měli rezervovanou prohlídku v galerii 

Borghese. Těšili jsme se na ni, tamní sbírka obrazů a soch je vyhlášená. Ráno 

jsme posnídali, posbírali věci, do kapsy jsem strčil peněţenku s trochou peněz, 

na záda baťůţek s foťákem a vyrazili jsme do města. V sobotu dopoledne bylo 

metro poloprázdné, ale i tak přede mnou nějak nemohla nastoupit cikánka s 

miminem na břiše a zezadu se na mne tlačila druhá, ale nakonec se nám do va-

gónu podařilo úspěšně dostat. Najednou ale lidé kolem oţili, začali něco italsky 

vykřikovat, dívali se na nás, obě cikánky si to nějak rozmyslely, vyskočily z va-

gónu a uţ se začaly zavírat dveře. Vtom mi to konečně zapálilo, plácnul jsem se 

po kapse, kapsa prázdná. Peněţenka fuč!  

Rychle jsem přiskočil ke dveřím, nějaký mladý Ital mi je pomohl roztáhnout 

a spolu s Pavlínou jsme vyběhli ven. Co teď? Po cikánkách ani stopa, přece je-

nom nám chvilku trvalo, neţ jsme se dostali ven. Ale lidé kolem byli okamţitě 

v obraze a začali nám ukazovat, kam obě zmizely. Pavlínu jsem nechal chuderu 

na nástupišti a za nimi! Tak rychle jsem eskalátory ještě nevyběhl. Běţím 

k východu a v tom jsem uviděl tu s tím miminem, uţ byla skoro u turniketu. 

Skočil jsem po ní, drapnul za ruku a volám "Help! Help!" na lidi před turnike-

tem, aby chytli tu druhou, která byla uţ skoro venku z metra. Nějaký mladík ji 

přivedl, já jsem nasadil nejzuřivější valašský obličej a začal, seč jsem toho byl 

schopen, vymáhat peněţenku. Obě se ani moc nebránily, ukazovaly tašku, ţe 

nic nemají. A to uţ se tam objevila ochranka metra, mezitím doběhla i Pavlína a 

konečně jsme souvisle vysvětlili, ţe jsme v peněţence měli nejenom peníze, ale 

i platební karty, o ty kdybychom přišli, tak to by byl drahý špás. Uţ tam byli asi 

čtyři chlapi, kteří začali na cikánky hartusit, začalo se mluvit o policii a tak obě 

konečně pochopily, ţe je zle. Vedly nás zpátky k eskalátorům, ochranka je za-

stavila, a kdyţ jsme sešli asi do půlky, ejhle, moje peněţenka! Aţ na papírové 

peníze v ní nechybělo nic. Karta VZP, rezervace do galerie, předplacené jíz-

denky na metro a hlavně platební karty. Oddechl jsem si. Uţ jsem pak ani neře-

šil ty peníze, stejně bych neměl jak dokázat, kolik tam vlastně bylo. Ochranka 

cikánky pustila, nám se omluvila, my jsme poděkovali za jejich pomoc a rozešli 

jsme se. 



Nakonec to všechno ještě nedopadlo tak zle. 

Přišli jsme sice o 25 euro, dopoledne jsem "pro-

brblal", ale v galerii jsme si spravili náladu. Aţ 

zpětně jsem si říkal, ţe to mohlo dopadnout 

podstatně hůř. Jak jsem byl rozčilený, drţel ci-

kánku za ruku a snaţil se z ní peněţenku dostat, 

klidně jsem jí mohl také tu ruku zlámat, byla to 

drobná „cérka“. To uţ by pak opravdu za ty pe-

níze nestálo. Pavlína to nakonec zhodnotila slo-

vy: „Je to chudák, jestli si musí takto shánět ob-

ţivu.“ 

Kolegyně s oblibou říkávala: „Záţitek nemusí 

být pozitivní, hlavně kdyţ je intenzivní.“ V tomto směru se nám to vyplnilo. 

Dneska ale uţ na náš záţitek v metru vzpomínáme bez negativních emocí a 

mnohem víc se nám z našeho výletu vybavují ty věci opačné.  

Uvědomuju si, jaká by byla škoda, pokud bychom se ve vzpomínkách pořád 

vraceli k jedné negativní zkušenosti, která by zastínila všechno ostatní. Jsem 

vděčný za to, ţe nám Pán Bůh pomáhá zachovat si optimismus a víru, ţe nás 

provede i přes negativní záţitky, které do našeho ţivota čas od času přichází.  

A aţ pojedete do Říma, dejte si pozor na kapsáře!     
 Zdeněk Žamboch 

 

 
 

                   
 



Osobnost naší církve 

 

ThDr. Viktor Hájek  

 Synodní senior ČCE 

 

15.7.1900 – 7.3.1968 

 
 

Narodil se na Jiţní Moravě 

v Hustopečích u Brna. V jeho rod-

ném listě je napsáno Rakousko-

Uhersko. Jeho tatínek, Ladislav Há-

jek byl v té době v Hustopečích fará-

řem. Studia započal v Brně na 

I.českém státním gymnáziu, kde také 

maturoval. Po gymnáziu odešel stu-

dovat do Prahy na Univerzitu karlo-

vu, obor historie a filozofie, ale po ro-

ce přešel na Husovu českosloven-

skou evangelickou fakultu bohoslo-

veckou. Studia bohosloví zakončil 

v roce 1924. Hned poté odjíţdí spolu 

s J.B.Součkem studovat do Skotska. 

Jeho celý ţivot byl pevně spjat 

s evangelickou církví. V roce 1925 je 

ordinován vikářem ve Velimi. Tam 

má také své kázání. Je zapsáno, ţe 

jeho kázání bylo takové, jak kdyţ se 

roztrhne peřinka a z ní pomalu padají 

peříčka – slova, která působí uţ svým 

klidným přednesem, nepotřebují být 

zdůrazňována hlasem, neboť tak se ty 

věci mají (úţasné přirovnání). 

Hned po své ordinaci začíná pra-

covat v nedaleké Růţďce (od podzi-

mu 1925), kde vytrvá čtyři roky. Po-

té, to uţ jako farář, odchází do Brna. 

V roce 1930 je mu připsáno prven-

ství, je totiţ promován prvním dokto-

rem teologie na tehdejší Husově fa-

kultě. 

V letech 1940-1947 byl seniorem 

Brněnského seniorátu a na brněn-

ském gymnáziu vyučoval plných 19 

let evangelické náboţenství. V roce 

1947 se stává náměstkem synodního 

seniora a od roku 1950 aţ do své 

smrti 7. března1968 vykonává nej-

vyšší sluţbu své církvi. Plných těţ-

kých, přetěţkých 18let. 

V totalitním reţimu se mu podařila 

tehdy nevídaná věc a to právo církve 

shromaţďovat děti a mládeţ na cír-

kevní půdě při výkladu Bible a zpě-

vu. 

Viktor Hájek se oţenil s Klárou 

Hajtšovou, neteří M.R.Štefánika. 

Ano, jeho manţelka měla za strýce 



spoluzakladatele našeho samostatné-

ho státu, chtělo by se dodat: „šťastná 

to ţena“. Myslím, ţe šťastný byl i 

Viktor Hájek. Narodily se jim dvě 

děti, syn Igor a dcera Doris. Slečna 

Doris, později provdaná Titěrová, by-

la vedoucí sekretariátu synodní rady 

u synodního seniora, jak jinak neţ 

Miloslava Hájka. To byl synovec 

Viktora Hájka. Jak je vidět, jméno 

Hájek se v kruzích naší církve obje-

vuje aţ po současnost. 

Ještě na závěr něco zcela povrchní-

ho. Viktor Hájek byl postavy, dalo by 

se říci prostorově výraznější a to nesl 

velice nelibě. Snad se chtěl podobat 

skoro aţ vyzáblému Kalvínovi a ni-

koli obtloustlému Lutherovi. Však co 

naplat, jeho postava byla taková, jak 

mu předurčily geny minulých gene-

rací. Dnes se nad tím můţeme jen 

pousmát, ale Viktor Hájek byl se 

svou postavou celý ţivot nespokoje-

ný a kritiku snášel velmi těţce.  

Ale co na tom, jestli měl postavu 

takovou, nebo makovou, kdyţ uměl 

kázat Boţí slovo tak, jako kdyţ pe-

říčka tichounce padají z roztrhané pe-

řinky. 
Lubomír Bureš 

 

 

*** 

 

Súľov 
 

Mám ráda přírodu. Těším se z toho, kdyţ vidím, jak se v ní všechno probouzí 

k ţivotu a začíná se zelenat. Řekla jsem si, ţe k lásce k přírodě povedu i svou 

rodinu. Manţel také rád chodí do lesa, tak uţ jen naučit to našeho syna. Vyhra-

dili jsme si jeden den a vyrazili na Slovensko na Súľov. Není to aţ tak daleko a 

společně se tam pojí krásná květena, skály, hory a výhledy. Ideální místo. Náš 

syn je velmi ţivé dítě. V době, kdy jsme plánovali výlet, se zrovna nacházel ve 

fázi, kdy ještě nechodil, ale potřeboval se hýbat. Zkusila jsem ho vzít do nosítka, 

protoţe cesta pro kočár skalami nevede. Sice to bude zátěţ, ale říkala jsem si, za 

ty výhledy to stojí. Uţ na začátku trasy mě okouzlily hlavičky konikleců, které 

vykukovaly ze země. Bude to krásný den, proletělo mi hlavou. Trochu jsem se 

ale přepočítala. Samíkovi se v nosítku moc nelíbilo a stále sebou cloumal, coţ 

zhoršovalo moji chůzi. I tak jsme ale vystoupali kopec a před námi se otevřely 

krásné skalnaté útvary a výhled na „okolité“ kopce. V bezpečném místě jsem 



vypustila dítě a nechala ho hrát si s kamínky. S manţelem jsme naznali, ţe vy-

tyčený okruh absolvovat nebudeme a vrátíme se zpátky k autu stejnou trasou. I 

kdyţ uţ byl Samík  po protáhnutí na zemi klidnější, těšila jsem se na parkoviště, 

kde stálo naše auto, ţe ho odevzdám do sedačky a on pěkně při jízdě usne. 

Ţádný jiný scénář mě nenapadl. Na parkovišti uţ jsem si začala uvolňovat po-

pruhy, abych Samíka dala do auta. Manţelovi ale nějak dlouho trvalo otvírání. 

„Jejda, taťko, pohni si,“ utrousila jsem. Jenţe auto se přes ovladač neotvíralo. 

Začal to zkoušet mechanicky klíčem, ale ani tam nebyl úspěšný. Petr začínal 

být trochu nervózní a atmosféra houstla. Já jsem si pořád nějak neuvědomovala, 

co to všechno můţe znamenat. Nefunkční auto, my na Slovensku, malé dítě 

s sebou. Pár aut bylo kolem nás na parkovišti, ale nikde ani ţiváčka. Všichni by-

li někde na trase. Začala jsem se modlit. Prosila jsem, ať dá Bůh Petrovi moud-

rost a nějak nám pomůţe v té situaci. Dítě jsem měla na sobě a chodila jsem 

sem a tam. Najednou jsem uslyšela cvaknutí. Uţ jsem nadšeně shlédla k Petro-

vi, jenţe jsem si nevšimla, ţe k parkovišti přicházeli i jiní lidé a to cvaknutí patři-

lo k jejich autu. Bůh se ale smiloval. Muţ od vedlejšího auta viděl, ţe u nás není 

něco v pořádku a zeptal se, zda potřebujeme pomoc. Začal se rozhovor ohledně 

klíčů a ovladače. Přišlo také na výměnu baterií v ovladači, jenţe opět problém. 

Baterie v ovladačích se neshodovaly. Muţ začal volat do Česka kamarádovi, 

který pracoval ve „Škodovce“, abychom tomu nějak přišli na kloub. Petr zkusil 

ještě nějak pohnout kontakty v ovladači a ozvalo se cvaknutí. Tentokrát to 

cvaknutí patřilo k našemu autu. Byli jsme rádi. Přišla velká úleva. Bez půjčené-

ho šroubováku, kterým si Petr ovladač otevřel, bychom to nezvládli. Nakonec 

to byla celkem rychlá akce. Celé čekání na parkovišti i se záchranou bylo ma-

ximálně dvacet minut, takţe si Samík ani nestačil všimnout, ţe se něco děje, a 

jak je situace váţná. Uvědomila jsem si ale, jak jsme tady na Zemi zranitelní, a 

jak jsme stále závislí na milosti Boţí. Děkujeme, ţe nám Bůh do naší svízelné 

situace někoho poslal. 
Petra Kovářová 

*** 
 
 
 
 
 



Dietrich Bonhoeffer   

Křesťan v opozici 
 

Postava Dietricha Bonhoeffera, německého teologa, faráře, odpůrce němec-

kého nacismu je dosti známá. Méně je uţ známé jeho myšlení, prostředí, ze kte-

rého vycházel a doba ve které ţil. Zvlášť o době, kdy tento Boţí svědek ţil, se 

málo ví a moţná jsme v zajetí obecně uznávaných názorů a soudů o tomto tra-

gickém období německých a evropských dějin. Alespoň trochu nahlédnout do 

ţivota a působení Bonhoeffera a do doby, ve které ţil, se pokouší autorka zmí-

něné knihy. Pocházel z měšťanské rodiny a jeho otec byl profesorem psychiat-

rie a přednostou kliniky ve Vratislavi, kde se Dietrich jako šesté z osmi dětí v 

roce 1906 narodil. Německo tehdejší doby byla rozvinutá a kulturní země, která 

chtěla Evropě a světu přinést tzv. „německý mír“, jakkoliv se pod tímto po-

jmem skrylo cokoliv. Kdyţ toho v první světové válce nebylo rychle dosaţeno 

a naopak nastal velký propad jak hospodářský, tak politický, došlo k velké 

frustraci. Po celá dvacátá léta se tato země zmítala ve mnohém chaosu a hledala 

nějakého zachránce. Proti sobě stál (zjednodušeně řečeno) hnědý a rudý teror. 

V roce 1933 se dostal k moci se svými nacionalistickými a antisemitskými ná-

zory Adolf Hitler, prohlásil se za zachránce a mnoho lidí mu uvěřilo. V této do-

bě vyrůstal, studoval a začínal svou práci jako farář evangelické církve Dietrich 

Bonhoeffer. Vším tímto byl ovlivňován a hledal správnou cestu podle evange-

lia. Jako základ pro ţivot a rozsuzování toho, s čím se setkával, viděl a nalezl v 

Jeţíšově Kázání na hoře. Kdyţ se po Hitlerově uchopení moci evangelická cír-

kev stala vlastně sluţkou reţimu, vznikla v uvnitř této církve tzv. „Vyznávající 

církev“, která s tímto postojem nesouhlasila. Do ní se zapojil i Bonhoeffer. Po-

kud to bylo moţné, pořádala tato církev v církvi různá setkání a vzdělávání 

zvlášť pro mladé a začínající křesťany, zejména mladé faráře. Bonhoeffer stu-

doval v Anglii a Spojených státech, a kdyţ se situace v Německu zhoršovala, 

tak tam mohl zůstat a v podstatě si zachránit ţivot. Vrátil se však domů, protoţe 

by to, ţe by zůstal v zahraničí, povaţoval za útěk. Vrátil se před válkou do Ně-

mecka a později se zapojil i do hnutí odporu proti Hitlerovi. Zůstal věrný svému 

vyznání i své církvi. Je o něm napsáno: „Dietrich jde tak daleko, ţe sám sebe 

prohlásí za připraveného spáchat na Hitlera atentát. Před tím by ovšem vystou-

pil z církve. Nijak nezpochybňuje, ţe pouţití násilí vinou je a vinou zůstane. Ale 



trvá na tom, ţe mohou nastat situace, kdy se křesťan z lásky k bliţnímu provinit 

musí.“ Po odhalení odbojové skupiny je Bonhoeffer zatčen a po věznění v kon-

centračních táborech i vězení je krátce před koncem války 9. dubna 1945 po-

praven. Z jeho díla je asi nejvíc známa kniha „Následování“, která v poslední 

době vyšla znovu v úplném rozsahu, a nedávno také vyšla jeho další kniha 

„Etika“. 
(Renate Windová – Dietrich Bonhoeffer, Křesťan v opozici, Kalich 2014) 

 
Milan Michalík 

 

 

*** 

Bezkontaktní operace 
 

Letošní prázdniny pro nás byly jasné. Náš syn Samuel měl jít na operaci s oč-

ním kanálkem. Měl ho neprůchodný a s tím se spojovalo časté slzení a záněty 

oka. Termín byl stanoven na srpen. Banální zákrok na 10 minut, ale hospitali-

zace na 3 dny a další 3 měsíce medikace a ošetřování. Manţelka to nesla těţce, 

uţ si po nemocnicích něco zaţila. Tuto informaci s potřebnými předoperačními 

papíry jsme obdrţeli v dubnu. Začal pro nás čas modliteb a půstu. Někteří se k 

nám také přidali. V červnu nám volali z oční ordinace, ţe potřebují o týden pře-

hodit termín operace, tak ať s tím počítáme. Manţelka se zeptala, jestli Samíka 

ještě jednou vyšetří. Odpověď zněla, ţe ne, ţe v takovém případě jako u nás, se 

stav jiţ nemění. Po naléhání manţelky jsme ještě dostali termín na jedno vyšet-

ření. Na začátku července jsme se tedy vypravili k očnímu lékaři. Byla v nás 

malá „dušička“. Samík z vyšetření nebyl nadšený a situaci poněkud ztěţoval. 

Čekali jsme na verdikt. Nakonec lékař poznamenal, ţe je to nepravděpodobné, 

ţe se to nestává, ale kanálek je průchodný. Dodal, ţe předoperační papíry a 

ostatními náleţitostmi máme jednoduše vyhodit. Byli jsme šťastní. Zázrak. Dě-

kovali jsme Bohu, ţe nás vyslyšel. 
 

Petr Kovář 

 

*** 

 



 

Dopis od našeho adoptovaného chlapce  Dheeraje Raie 
 

Milé sestry a bratři, 
 

po několika měsících přichází další pozdrav od našeho adoptovaného chlapce 

DheerajeRaie. Raduji se, ţe Dheeraj úspěšně ukončil 6. třídu a my společně 

můţeme být součástí jeho úspěchu.  Dheeraj napsal: 

„Ahoj! Mám velkou radost, kdyţ od vás dostanu dopis nebo pohlednici. Po-

máhá mi to vás lépe poznat. Abyste se o mně mohli dozvědět více věcí, vyplnil 

jsem „dotazník“. Je mi 14 let, měřím 146 cm a váţím 41 kg. Mám jednoho bra-

tra. Navštěvuji školu New LifeCentreSchoolDehradun, do které chodím pěšky. 

Nejraději se učím matematiku. Tento rok bych se chtěl zlepšit ve studiu. 

A jaké věci mám rád? Fotbal, bicí, déšť, červenou barvu, kočky, chawmin 

(pozn. jídlo) a jablka. Chci se naučit tančit a pracovat jako učitel tělocviku. Ve 

volném čase hraju hry. Mým snem je navštívit Paříţ. 

Modlím se za vaše rodiny a práci. Modlete se, prosím, za můj prospěch ve 

škole a za mého bratra.  

Chtěl bych, abyste věděli, ţe jsem postoupil do dalšího ročníku,                       

ze 6. do 7. třídy.“ 

Děkuji vám za lásku a zájem  

Váš syn, DheerajRai 

 

                 
 

 



 

  

Děkuji vám všem, kdo Dheeraje finančně podporujete, děkuji dětem a 

učitelům z nedělní školy za jejich pravidelnou korespondenci.  

Pokud máš zájem Dheeraje podpořit, můţeš tak učinit u učitelů ne-

dělní školy nebo u pokladní sboru. Děkujeme. 

          Jana Flachsová 

 

 

*** 

 
Ohlédnutí za sborovým zájezdem  

do Třebíče a za Biblí kralickou do Kralic 
 
 

V neděli 18. září jsme nejdříve navštívili Třebíč. Kromě našeho ev. sboru se 

ve městě nachází jedinečný a také jediný ucelený soubor ţidovské architektury 

v celé Evropě. Ţidovské ghetto je nejzachovalejším pozůstatkem ţidovského 

osídlení u nás a je také, jako jediné mimo hranice Izraele, zapsáno na seznam 

UNESCO. Jeto celé město ve městě. Prohlídka s odborným komentovaným 

výkladem trvala 90minut. Unikátní bylo zhlédnutí dvou ţidovských synagog, 

přední je pouţívána Církví československou husitskou, a zadní je pouţívána  

jako výstavní a koncertní prostor. K zadní synagoze je připojen domek               

pana Selingmana Bauera, kde je expozice vybavení domácnosti ţidovské rodi-

ny, včetně přízemního obchůdku, který je spojen s obývacím traktem domu 

velmi úzkým schodištěm. 

Po vydatném obědě, kde nám na talíři přistál vepřový řízek v podobě sloního 

ucha, jsme si mohli uţ plně uţívat hlavní cíl našeho zájezdu – Bibli kralickou.                       

Podrobný a vynikající výklad s prohlídkou expozice trval bezmála dvě hodi-

ny. Prohlídka zahrnovala bratrský kostel sv. Martina, který je dnes vyuţíván ka-

tolíky, starou kralickou tvrz, kde bylo při archeologických vykopávkách nale-

zeno mimo jiné na 4 tisíce literek bratrské tiskárny, a samotnou expozici věno-

vanou Bibli kralické. Viděli jsme, jak bratří tiskli jednotlivé listy, jak je sešívali              



a postupně vznikala celá kniha. Během historie kralické tiskárny v letech 1568-

1622 spatřilo světlo světa 64 titulů. Spolu s Ivančickou tiskárnou, která té kra-

lické předcházela vyšlo celkem 84 titulů . Byla to nejen Bible, ale také bratrské 

zpěvníky, učebnice a odborné knihy pouţívané v bratrských školách. Po roce 

1622 byla tiskárna zlikvidována, probíhala třicetiletá válka a čeští bratři se mu-

seli uchýlit do exilu. Spolu s nimi i J.A. Komenský, jako poslední biskup Jedno-

ty bratrské. 

V pozdně odpoledních hodinách jsme se vraceli zpět k domovu. Společně 

v autobusu jsme si zazpívali při kytaře několik písní. Byli jsme unavení, ale plní 

záţitků z proţitého poţehnaného dne. 
Lubomír Bureš 

 

 

*** 

 

 

      
Ţidovská zákoutí v Třebíči 

 



 
Nápis na zdi v kostele sv.Martina v Kralicích 

 

 

 



PODZIMNÍ SBOROVÝ PROGRAM 2016 
 

15. – 16. října   Semináře s Radkem Kálenským 

16. října         Den díkůčinění 

6. listopadu   Setkání s Michalem Kislickim (po bohoslužbách) 

13. listopadu   Mládežnické bohoslužby 

                                     Bohoslužby v Rajnochovicích 

18. – 20. listopadu  Manželství a rodina, setkání s Pavlem Rausem 

25. – 26. listopadu  Modlitební řetěz 

27. listopadu        První adventní neděle 

 

Kromě těchto shromáždění Vás všechny srdečně zveme k pravidelným nedělním bohoslužbám v 10 hodin a k dal-
ším shromážděním během týdne. 

 

*** 
 

TÝDENNÍ PROGRAM SBORU 
 
PONDĚLÍ  
12,35 hodin – náboženství ve škole (1. – 3. třída) 
13,30 hodin – náboženství ve škole (4. – 7. třída) 
 
ÚTERÝ  
15,00 hodin – konfirmační příprava 
19,00 hodin – biblická hodina na faře 
 
STŘEDA 
16,00 hodin – setkání maminek (tatínků) s malými dětmi 
16,00 hodin – biblická hodina v DPS 
18,00 hodin – cvičení sborového zpěvu 
 
ČTVRTEK 
17,00 hodin – cvičení dětského pěveckého sboru „Notička“ 
 
PÁTEK  
16,30 hodin –  dorost (jednou za dva týdny) 
19,00 hodin – mládež 

 
NEDĚLE  
10,00 hodin – nedělní bohoslužby 
10,00 hodin – nedělní škola 
19,00 hodin – modlitební hodina 

 

PASTORAČNÍ NÁVŠTĚVY PODLE DOHODY S KAZATELEM. 



Biblický text: 

Kaţdý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí 

ani z donucení; vţdyť „radostného dárce miluje Bůh“. 
2Kor 9,7 

 
Salár a peněţité dary můţete zaplatit osobně v hotovosti po konci nedělních 

bohosluţeb paní pokladní, Kamile Zimčíkové,  nebo můţete zaplatit bezhoto-

vostně na účet našeho sboru:  

č.ú. 112 734 180/0300 

Jako variabilní symbol pouţijte vaše číslo popisné a do zprávy pro příjemce 

uveďte: salár, dar, jméno a příjmení.  

*** 

Důležité kontakty: 
Farář sboru: petr.malac@seznam.cz ; 739 244 679  

Kurátorka sboru: janaflachsova@email.cz ; 739 091 325 
Webové stránky sboru: http://www.ccehostalkova.cz 

 

*** 

 
Sborový časopis vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové. 
Vychází  4 x do roka. Neprodejné. 
Příští číslo vyjde na první adventní neděli  a bude mít téma: „Vánoční“.  
Kontakt: lubomirbures@centrum.cz; tel.: 775 220 564 
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