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Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

„Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já 
znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto 
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“ 

Jan 10, 14-16 
 



Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé, 

téma tohoto vydání sborového časo-

pisu jsme chtěli věnovat tématu          

„Velikonoc“. Chtěli jsme tak nějak 

zavzpomínat na časy minulé, kdy 

jsme proţívali velikonoce kaţdý  ji-

nak, v jiné době, v jiném čase. To se, 

přiznám, moc nepodařilo. Zřejmě ni-

kdo nechce vzpomínat a podělit se 

s ostatními. Jednomu se však vzpo-

mínat přeci jen chtělo a to je dobře. 

Zveřejňujeme vzpomínky bývalého 

dlouholetého kurátora našeho sboru 

Miroslava Šabršuly. 

Velikonoce jsou pro nás věřící 

nejdůleţitějším svátkem v roce. Na-

bízíme tři různé pohledy a výklady 

biblických textů, vztahující se 

k velikonocům. 

Přeji Vám všem poţehnaný čas 

svátku vzkříšení našeho Pána Jeţíše 

Krista. 

 

    Snad Vám k dobré náladě a za-

myšlení přispěje náš časopis. Ať se 

vám čtení líbí a je k uţitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

 

 

Foto na titulní straně:  Dana Burešová 

                                                        

 

U paty tvého kříže 

 

U paty tvého kříţe 

sloţím tíhu své viny 

jak kouli přikovanou  

u nohy odsouzence 

Bránila volně se rozletět 

svobodným letem Boţích ptáků 

 

U paty tvého kříţe 

odloţím tíhu beznaděje 

Tlačila do temné minulosti 

a zavírala všechna okna dveře 

 

U paty tvého kříţe 

své břímě strachu sloţím 

Tlačil k zemi 

a násobil všechny stíny 

 

U paty tvého kříţe 

všechnu svou starost sloţím 

U paty tvého kříţe 

sloţím co tíţilo 

 

U paty tvého kříţe 

naberu novou sílu 

U paty tvého kříţe 

dohlédnu dál a výš 

 

A kdyby černě bylo 

v té černi nejčernější 

tvůj svítí kříţ 

 
Miroslav Heryán 

 



Velikonoční zamyšlení 
      

 

 

     „Lid stál a díval se. Členové 

rady se mu vysmívali… A ti, kdo se 

v celých zástupech sešli na tu podíva-

nou, když viděli, co se stalo, odcházeli 

bijíce se do prsou.“ 

Lk 23, 35a;48 

 

Není ten velikonoční příběh ně-

jak divný? A není také divné, ţe se 

k němu stále znovu vracíme, a ţe 

den, kdy se to vše seběhlo, dokonce 

slavíme jako svátek? Vyznáváme 

přece, ţe Jeţíš, o kterém se tu vyprá-

ví, je náš Spasitel, ţe je to Boţí Syn. 

A tady čteme o jeho bezradnosti, sta-

víme si před oči bídu jeho poslední 

cesty, díváme se na jeho nejhlubší 

poníţení. Lidé přece chtějí vidět své 

hrdiny v jiném světle, neţ do jakého 

je tu stavěn Jeţíš. Chtějí je mít slavné, 

silné, mocné, obdivované a všemi 

uznávané – jen k takovým se hrdě     

a s nadšením hlásí. A my nejen ţe 

nezamlčujeme nic z oné bídy jeho 

poslední cesty, ale dokonce ji stavíme 

na odiv a ukazujeme na kaţdou její 

podrobnost. Tak to dělá evangelista 

Lukáš i ostatní evangelisté, tak to dě-

lala církev po všechna staletí, tak to 

děláme i my v naší současnosti. Jeţí-

še, kterého prohlašujeme za svého 

Pána a Pána celého světa, za Spasite-

le a Syna Boţího, toho Jeţíše stavíme 

před oči celého světa jako ubohého 

ztroskotance, který je mezi dvěma 

lotry veden na popravu. 

A kdyţ jej přibili na kříţ, evan-

gelista Lukáš zapisuje: „Lid stál a dí-

val se. Členové rady se mu vysmíva-

li…“ Byl to tentýţ lid, který se ještě 

před několika dny v zástupech kolem 

Jeţíše tísnil, tentýţ lid, kterého se 

mocní ještě včera báli, ţe by je smetl, 

kdyby na Jeţíše sáhli, tentýţ lid, který 

věřil v Jeţíšovo Boţí synovství. Teď 

uţ tento lid ale nevěří, jenom tu stojí  

a dívá se. Ne to nemůţe být Syn Bo-

ţí. Jestliţe se nechal takto poníţit, pak 

nemůţe být Spasitelem, vţdyť neumí 

pomoci ani sám sobě. Mnozí se mu 

posmívají. Svým posměchem se mu 

mstí za své zklamání, za to, ţe se mý-

lili, kdyţ do něj vkládali své naděje. 

Evangelista Lukáš nic z toho neza-

mlčí. Chce, abychom to všechno 

dobře viděli, a abychom těm lidem 

tam také rozuměli. Abychom pocho-

pili, proč jen stojí, dívají se a posmí-

vají. Chce, abychom velmi zřetelně 

viděli všechnu bídu Jeţíšovy poslední 

cesty. 

Kdyţ to ale takto, ve vší drsnosti, 

popisuje, věří, ţe se na tuto událost 

podíváme ještě z jiného zorného úh-

lu; ţe si všimneme ještě jiné otřesné 

skutečnosti, která jakoby zůstávala 

trochu v pozadí. Chce nám také říci: 



Podívej se, zde je veden na popravu 

člověk! Proč je tam vlastně veden? 

Co udělal zlého? Jakého zločinu se 

dopustil, ţe se s ním zachází tak ne-

lidsky, krutě a surově? Vţdyť uzdra-

voval nemocné, sytil hladové, těšil 

zarmoucené, ujímal se opovrţených, 

na kaţdém kroku rozdával lásku. A 

teď je veden na popravu. Dobře se 

podívej. A není tu vůbec nikdo, kdo 

by se ho zastal, nikdo, kdo by se za 

něj postavil. Není to strašné? A není 

právě toto na celé té události to nej-

horší? Co je to vlastně za svět, kde je 

toto moţné? Co je to za lidi, kteří se 

tady na všechno bez protestu dívají a 

ještě se posmívají? A není to vlastně, 

člověče, také tvůj svět? Tvůj dnešní 

svět? A nejsi to také ty sám, který se 

jen dívá, moţná i posmívá, kdyţ je 

nevinný pošlapáván, křiţován a tu-

pen? 

Mocným se stal tento Jeţíš ne-

pohodlný, proto musí být odstraněn, 

ukřiţován a pohřben. Musí být zoš-

kliven lidu, přede všemi zesměšněn. 

A ty jen stojíš a díváš se, a třebaţe jsi 

ještě včera v něho věřil, dnes se ho 

nezastaneš a nepřihlásíš se k němu. 

„Lid stál a díval se.“ Nehnul prstem, 

a ještě se posmíval. A on jde tichý a 

nebrání se. Je to opravdu proto, ţe je 

tak slabý a bezmocný? Anebo se to 

děje proto, aby se právě na pozadí je-

ho zdánlivé nemohoucnosti a bez-

brannosti zjevila tím jasněji tvá vina a 

tvůj hřích? Není ta jeho pokora a ml-

čení výkřikem do tvého svědomí? 

Podívej se, člověče, co opravdu 

jsi a co dokáţeš. Dokáţeš přibít na 

kříţ nevinného. Dokáţeš nechat zabít 

spravedlivého. Díváš se na zločin      

a neozveš se. Posmíváš se pravdě      

a lásce. Necháváš pošlapat a sám čas-

to spolupošlapáváš vše, co je dobré, 

čisté a svaté. To jsi ty, a to je tvůj svět. 

A tady na Golgotě, kde je Kristus kři-

ţován, tady ti sám Bůh nastavuje zr-

cadlo, aby ses uviděl, jaký opravdu jsi 

– ty, já i celý svět. Ten tichý, bez-

branný a poníţený ti to zjevuje právě 

svým poníţením. Kdyţ jej na cestě 

k místu ukřiţování doprovázely ţeny, 

litovaly jej a plakaly nad ním. Kristus 

jim na to poví, a říká to zároveň i nám 

všem: „Neplačte nade mnou, ale sa-

my nad sebou plačte! Ne nad mou, 

ale nad svou vlastní bídou naříkejte. 

Protoţe váš hřích a vaše vina přivolá-

vá Boţí soud. A jestliţe se rychle ne-

vzpamatujete, pak přijde chvíle, kdy 

budete volat k horám: ‚Padněte na 

nás‘; kdy budete prosit o smrt, abyste 

unikli hrůze Boţího hněvu.“ 

Zde se nám, alespoň z části, po-

otevírá ono veliké tajemství Kristova 

kříţe. Ne, ten, který je tu veden na 

popravu, není bezmocným ztrosko-

tancem. Zde světem kráčí vtělená      

a obětující se LÁSKA. A tím utrpe-



ním, které jsme jí my lidé připravili, 

nás všechny znovu mocně volá – be-

ze slov, a přece tak, ţe to uţ není 

moţné udělat naléhavěji: „Člověče, 

vzpamatuj se, podívej se, co to děláš, 

podívej se, kam tě zavedl tvůj hřích!“ 

„Lid stál a díval se. Členové ra-

dy se mu vysmívali…“ Ještě nepo-

chopili, co se to tam děje. Pochopíme 

alespoň my dnes? Dokáţeme si uvě-

domit, ţe tam, na tom kříţi mezi 

dvěma lotry, jsme měli být přibiti 

vlastně my – já a ty – my pro naše 

hříchy a viny, pro naši bezboţnost     

a nekajícnost. Ale on tam vstoupil 

sám – za nás, obsadil na kříţi naše 

místo. Umřel tam za mne a za tebe, 

ať to zní komukoli a jakkoliv absurd-

ně. A udělal to také proto, aby nás tím 

ještě naposled zavolal k pokání, 

k nápravě, k obrácení. Uslyšíme tuto 

výzvu z kříţe? Jestliţe pochopíme     

a přijmeme, ţe se tam Boţí záchran-

ná láska v Kristově oběti sklonila také 

k nám, jestliţe v pokání vyznáme, ţe 

i my jsme zavinili to, co se tam stalo, 

pak a tehdy se smíme potěšit i tím 

slovem, které zaznělo z kříţe a kte-

rým za nás všechny prosil ukřiţova-

ný Kristus: „Otče, odpusť jim, vţdyť 

nevědí, co činí.“ 

„Lid stál a díval se.“ Stál tak 

dlouho. Celé hodiny jen stál a díval se 

na bolestné umírání Pána Jeţíše Kris-

ta. A přitom se mu posmívali. Nako-

nec ale přece jen někteří pochopili     

a „kdyţ viděli, co se stalo, odcházeli 

bijíce se do prsou“. Bili se do prsou - 

ve svaté bázni a v pokání. Pán Bůh 

nám dej, aby i naše zahledění se ke 

Kristovu kříţi mělo takovýto výsle-

dek. 
 

Petr Maláč 

 

 

*** 

 

 

 
 

 

 

 

 



Být znovu dítětem 

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrden-

ství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a 

nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které 

bude odhaleno v posledním čase. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, 

jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, 

abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! 

 (1. list Petrův 1,3-5+2,1-3) 
 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

Marie Magdalská i jiné ţeny se vrátily se od hrobu do společenství učed-

níků a vyprávěly jim svou čerstvou zkušenost, ať to bylo vidění prázdného hro-

bu a andělů svědčících o ţivém Jeţíši, nebo přímo setkání s Jeţíšem v jiné, nové 

podobě. Tyto příběhy se šířily prvotní církví v několika podáních na povzbuze-

ní a utvrzení něčeho, co lidé proţívali – ţe Jeţíš ţije, ţe není mrtev, ţe to s ním 

neskončilo, ţe je s nimi snad ještě víc a intenzivněji, silněji neţ kdy předtím. 

Apoštol Petr tuto zkušenost vyjádřil tak, ţe nám Bůh dal nově se narodit 

k ţivé naději. O znovuzrození píše na začátku první i druhé kapitoly. Jistě si 

vzpomenete na Jeţíšův rozhovor s Nikodémem, který nechápal, o čem Jeţíš 

mluví.  

Pojem znovuzrození se v dějinách křesťanství i v současnosti (trochu asi 

v kaţdém křesťanském společenství) chápe jinak, neţ jak tomu rozuměli apoš-

tolové Jan či Petr. Určitě to nebylo spojeno s pocitem pýchy nebo nadřazenosti, 

ve smyslu: my jsme znovuzrození, jsme duchovně dál, duchovně vyspělejší neţ 

ti ostatní. V Janově evangeliu i v 1. Petrově epištole znovuzrození znamená, ţe 

jsem znovu jako dítě a začínám úplně od začátku. (Nikodém v rozhovoru 

s Jeţíšem pochopí, ţe pokud jde o Ducha Boţího a „nebeské věci“, tak není du-

chovním učitelem, ale úplným začátečníkem.) 

Mít „mysl začátečníka“ (R. Rohr) se nikomu nechce. Kaţdý chceme vy-

padat nebo si aspoň myslet, ţe něčemu rozumíme.  Proto se znovuzrození často 

vnímá jako nějaká kvalifikace,  něco,  čím se musíte „prokázat“, aby vás ostatní 



přijali jako křesťany, jako znovu-zrozené a sobě rovné. Přitom to je úplně nao-

pak: Znovuzrození není jako maturita, kterou se člověk prokáţe (ţe uţ je „ma-

turus“ – dospělejší). Být znovuzrozen naopak znamená připustit si, ţe se ne-

mám čím předvést a co prokázat, ţe se nemám čím chlubit, protoţe mě Bůh 

vrátil úplně na začátek a jsem jako dítě, které se teprve učí (nebo které se vlastně 

ještě nezačalo pořádně učit). A stále se budeme mít co učit, protoţe to dědictví, 

které jsme dostali, je veliké. Plně ho poznáme aţ v nebesích, kde ho nemůţe ni-

kdo zničit, pokřivit ani zneuţít. Zatím „poznáváme jen z částky“ (srov. 1Kor 

13,9), coţ nás vede k pokoře. 

Ale můţe to být velmi radostná pokora, plná ţivé naděje, která není závis-

lá na našich zásluhách ani na naší zboţnosti, ale na té nepochopitelné skuteč-

nosti, ţe Jeţíš vstal z mrtvých, ţe Bůh tvoří všechno znovu a jinak a všemu a 

všem dává novou šanci. 

Jako znovuzrození jsme také zranitelní. Máme si dát pozor, aby nám ně-

kdo nepodstrčil špatné mléko. Informací i pomluv, které se dnes šíří především 

po internetu, často rádoby křesťanských, je víc neţ dost. To mléko nemá být 

ţádná náhraţka a nemá být s ţádnou příměsí, dokonce má být rozumné, „lo-

gické“. Znovuzrození a víra ve vzkříšení Kristovo tedy neznamená odhodit 

přemýšlení, ale odhodit namyšlenost. A číst Písmo. 

Apoštol Petr nás vyzývá, abychom ze sebe shodili všechno zlé a špatné, 

všechno své maskování, předstírání, závist a pomluvy. Dá se to přeloţit také 

tak, ţe ze sebe člověk shodí šaty (kterými vyjadřujeme, co jsme zač, nebo jak 

chceme být vnímáni). Od toho není daleko k obmytí a k „oblečení Krista“ 

(srov. Ř 13,14; Ga 3,27), coţ jsou obrazy křtu, jehoţ význam jsme si také 

o Velikonocích připomněli. A při večeři Páně, kterou nyní můţeme slavit kaţ-

dou první neděli v měsíci,  můţeme stále znovu okoušet, ţe Pán je dobrý, jak 

píše Petr.   

Daniel Heller 
 
 



Vzpomínám, děkuji aneb jak šel čas  

 
K napsání těchto několika neučesaných vzpomínek mne přivedla nečekaná 

nemoc a odchod nejmladšího bratra Dobrušky a Mirky a mého milovaného 

švagra Jendy Kamase 31. 7. 2012. 

 Narodil jsem se 2. ledna 1943 v Hošťálkové rodičům Štěpánu a Anně Šabr-

šulovým jako čtvrtý z pěti synů. Ţivot na odlehlých zemědělských usedlostech 

byl v době poválečné a pak totalitní těţký a náročný. Kromě vyčerpávající prá-

ce a zabezpečení rodiny to byly neúnosně vysoké zemědělské daně, veliké do-

dávky obilí, mléka, vajec, masa a jiných domácích produktů. 

 Do základní školy jsem chodil v Hošťálkové. Rád jsem navštěvoval nedělní 

školu, náboţenství, konfirmační cvičení a sdruţení mládeţe. Z konfirmační pří-

pravy si pamatuji, ţe jsme všichni museli sedět vpředu a psát si obsahy kázání, 

které vţdy pak na konfirmačním cvičení namátkou někdo přečetl. To byla pro 

mne i dobrá příprava pro pozdější dobu, ţe pro mě nebyl problém si nachystat    

i různé přednášky, programy při seniorátních akcích či synodu, kterého jsem se 

také mnohokrát zúčastnil. A i kdyţ jsme ke konfirmaci měli přes 150 otázek, 

navíc jsme se zpaměti učili také řadu biblických oddílů. Na další otázky jsem se 

vţdy těšil a učil se při pasení dobytka, protoţe v hospodářství nebylo mnoho 

volného času. A s vděčností si vzpomínám, kdyţ jsme se ráno doma probouzeli 

a vstávali, rodiče četli z Boţího slova, zpívali a modlili se za zdar a poţehnání 

přicházejícího dne. Stejně tak poděkování v závěru dne. To byl pro mne vzácný 

vklad pro celý další ţivot a rozhodování. Dodnes si připomínám píseň, kterou 

jsem rád později objevil v Dodatku pod číslem 637 – Díky Bohu vzdejme… 

 Neděle byla kromě nutného poklidu v hospodářství daná téţ automatickou 

účastí ve sboru pro celou rodinu. Velice rád jsem se i později účastnil pestrého 

ţivota sboru, sborových zájezdů také na Těšínsko, biblických a evangelizačních 

kurzů v Praze a později ve Vrbně pod Pradědem. 

 Po ukončení školní docházky jsem krátce chodil do zemědělské školy na 

Vsetíně. Paradoxem tehdejší totalitní doby bylo, ţe ač nejstarší bratr Jan měl být 

pokračovatelem práce v zemědělství a absolvoval k tomu 4letou hospodářsko-

zemědělskou školu na Vsetíně,musel nastoupit do KOVO průmyslu v MEZU. 

A nejmladší bratr Štěpán se rozhodl pro hornické učiliště v Havířově, takţe or-

tel zůstat doma a v zemědělství padl na mne. 



 V důsledku násilné socializace vesnice a nevyhnutelného vstupu do JZD 

v roce 1958 jsem s rodiči musel pracovat v druţstvu. Finanční hodnota pracov-

ní jednotky byla 6 korun za 8 – 12 hodin těţké, namáhavé práce, coţ nebyl moc 

valný výhled k obstojné obţivě a k jakémusi výhledu jednou si postavit nový 

rodinný domek, protoţe staré, rodičovské stavení chátralo. Ale i to bylo zvláštní 

Boţí vedení a odpověď na mé prosby, ţe po dohodě s JZD jsem byl přes zimní 

období uvolňován k zimním brigádám ve fabrice, abych aspoň tím málem 

mohl přispět rodičům a v rodině. 

 V roce 1962 – 1964 jsem nastoupil na vojnu v nedalekém Přerově. Udělal 

jsem si předvojenský řidičák 3.tř. a po narukování v Ţelatovicích jsme byli pro-

školeni v přijímači s technikou pro zásobování leteckého provozu na letišti 

v Bochoři. Byl mně přidělen „trambus“ pro dopravu pitné vody do tří jídelen    

a tak jsem vozil vodu od nevidím do nevidím, skoro jsem nevěděl, co je večer-

ka a budíček. Také jsem byl několikrát u poţárních zásahů. 

 Přestoţe jsem byl dočasně vzdálen od společenství sboru a mládeţe, byl 

jsem nepřetrţitě informován těmi nejčerstvějšími zprávami ze sboru. Mnoho by 

se o tom dalo napsat. Podle moţností jsem se mohl účastnit ţivota 

v přerovském sboru s vzácným farářem Mojmírem Kolmanem a Adámkový-

mi. A kdyţ jsem musel rozkazem velitele praporu spolu ještě se šesti kolegy na 

7 měsíců do poddůstojnické školy do Trenčína, i tam mě Pán podivuhodně 

provázel a chránil. Tam mě zastihla i neradostná zpráva o případu faráře Pavla 

Nagyho, se kterým jsme dobře spolupracovali, a nebylo snadné se s tím poprat. 

Dokladem toho mám i tři dopisy od Pavla Nagyho a mládeţe ihned po mém 

nástupu na vojnu. V jednom dopise jsem byl Pavlem Nagym poţádán, abych 

s bratrem Adámkem dohovořil silvestrovský program ve sboru. 

 Také si vzpomínám, ţe v závěru poddůstojnické školy si mně nechal zavolat 

politruk,  který mně sdělil: „Soudruhu Šabršulo, protoţe si vás váţíme a ukončil 

jste poddůstojnickou školu jako absolutně výtečný, rozhodli jsme se vás navrh-

nout k důstojnickým zkouškám v Košicích, kde bylo naše letecké učiliště. Má 

to však jeden háček“ říkal, „ve vašem posudku z obce (který mi i ukázal) bylo 

vaším předsedou sděleno, ţe jste silně náboţensky zaloţený, ţe pravidelně cho-

díte do kostela a není předpoklad k ateistické převýchově. Já si myslím,“ pokra-

čoval onen kapitán, „ţe to není váš názor, ale vašich rodičů.“ A chtěl, abych se 

sám k tomu vyjádřil. A tu jsem si vzpomněl na slovo ţalmisty, které mi mlá-

deţníci krátce předtím napsali jako heslo v jednom z dopisů: „Vojensky se kla-



de anděl Hospodinův okolo těch, kteří se Jej bojí, a zastává se jich.“ A já jsem 

mu zcela klidně a otevřeně řekl: „Pane kapitáne, to není názor mých rodičů, 

k tomu se osobně hlásím a na tom trvám.“„Tak se nedomluvíme?“ ptal 

se.„Nedomluvíme,“ odpověděl jsem rozhodně. Pak místo mne byl do Košic 

pozván kolega z vedlejší čety, výrazný straník z Podlesí u Valašského Meziříčí. 

A kdyţ se vrátil, říkal: „Ta zkouška byla v pohodě a u kávy….“ 

 Po vojně jsem znovu nastoupil do druţstva, stavební skupiny. Pak při opě-

tovné brigádě ve fabrice se mi v prosinci 1965 stal těţký pracovní úraz. Bylo to 

při odpolední směně. Týţ den po nástupu na směnu jsme se domlouvali 

s Joţkou Červenkovým, ţe bychom v 6 hodin večer ukončili směnu a šli brou-

sit podlahu ve sborovém domě. K tomu však uţ nedošlo, já jsem byl firemní 

Tatrou odvezen do nemocnice. Zpráva se ihned roznesla a večer se ve sboru se-

šlo společenství modlitebníků s farářem Pavlem Smetanou, aby za mne i rodinu 

v těţké zkoušce prosili a nesli k Pánu na modlitbách. A já jsem tu zvláštní Boţí 

ochranu a pomoc cítil a proţíval. A i kdyţ ne vţdy těm Boţím cestám a zámě-

rům hned porozumíme, smím dnes s odstupem času upřímně vyznat, ţe i kdyţ 

někdy nám Pán něco vezme, On to jinak mnohonásobně vrátí a vynahradí. A to 

neříkám frázi. 

 S vděčností také vzpomínám, jak Dobruška, se kterou jsem jako sdruţenec 

chodil přes 2 roky, jako ţákyňka Zdravotní školy při mně stála na operačním 

sále, i kdyţ věděla a dobře si to uvědomovala, ţe ţivot s těţce postiţeným bude 

sloţitý a náročný. 

 V roce 1966 jsem si od obce zakoupil pozemek ke stavbě rodinného domku 

a pomalu připravoval materiál. Za obětavé a ochotné pomoci rodiny a přátel 

jsme pomalu začali stavět, stejně tak souběţně začali stavět i Kamasovi 

v Končinách. A 7. října 1967 jsme se s Dobruškou rozhodli vzít a spolu jít ţi-

votní cestou. Náš sňatek jsme po dohodě s rodiči na obou stranách měli 

v Hodoníně, kde bydlela moje milá kmotřička, a to nejprve v evangelickém 

kostele a pak na radnici. V sobotu odpoledne a v neděli jsme se se širší rodinou 

sešli u Mrlinů. Pán nám pak později daroval spolu vychovat dvě děti – syna 

Daniele a dceru Ester. 

 Po úrazu jsem nastoupil na vrátnici v místním Sandriku. A i kdyţ to byla 

práce fyzicky nenáročná, po psychické stránce vzhledem k častým nočním 

směnám obden a také s manţelkou, pracující na novorozeneckém oddělení 

s nepřetrţitým provozem, to uţ bylo náročné dost. Na nočních směnách jsem 



často na stroji rozmnoţoval duchovní literaturu, také čtyřhlasý notový part pro 

nácvik sborových písní. Navíc práce na stavbě pokračovala, také ve sboru bylo 

práce a starostí dost a dost. A bylo zvláštností, ţe v roce 1968 a později slouţili 

vedle vrátnice i s námi příslušníci Lidových milicí, vedení jablůnecké i vsetín-

ské Zbrojovky, i místní mocipáni. A my po celou tu dobu i s nimi jsme bez 

omezení poslouchali Rádio Svobodná Evropa. 

 Po rozporuplném odchodu faráře Pavla Nagyho ze sboru (1949 – 1962)      

se práce v něm ujímá mladý vikář z Prahy Pavel Smetana se Zdeničkou, roz. 

Adámkovou z Přerova. Nemohu nevzpomenout nástup Joţky a Marty Uhříko-

vých do věrné, náročné, celoţivotní kostelnické sluţby, kterou konají dosud. 

Výrazným presbyterem a kurátorem (1963 – 1969) v této sloţité době byl strý-

ček Štěpán Rafaj z Polomky, který pak po odchodu do důchodu odešel 

s manţelkou k dceři Miladce do Valašského Meziříčí k Vrajovým. Jeho blízcí 

potvrdili, ţe se denně modlil nejen za svou rodinu, ale i za své oba sbory a jejich 

faráře. Jak málo někdy víme o těch, kdo nás nesou svými modlitbami. 

 Textem instalačního kázání faráře Pavla Smetany bylo „neumět mezi vámi 

nic jiného, neţli Jeţíše Krista a to Toho Ukřiţovaného.“ A protoţe si sbor i star-

šovstvo uvědomovalo, ţe farář vedle všech těch vyčerpávajících starostí hospo-

dářských je tu především pro sluţbu a zvěstování Boţího evangelia, staršovstvo 

převzalo část starostí o stavby a rozhodlo, aby sluţba faráře byla nesena jeho in-

stalačním heslem a posláním. Přesto farář Smetana se věrně staral a zajišťoval, 

co bylo potřeba. S měsíčním platem kolem 800 Kč, z čehoţ, jak mi sdělil, od-

váděli „desátky“ a vyznával, ţe nikdy neměli nouzi a nedostatek.  

 Po odchodu strýčka Rafaje ze staršovstva v roce 1969 jsem byl povolán do 

staršovstva a hned zvolen nejmladším kurátorem. Stát po boku br. Smetanovi 

bylo pro mne výsadou, ale i vnitřním a duchovním růstem.    Podobně také         

i  br. JUDr. Karlu Palovi, který s manţelkou do sboru nastoupil po dobu roční-

ho zástupu za br. Smetanu, který byl na studiích ve Skotsku, v Edinburghu. 

Přestoţe br. Pala nekřtil děti, jejich návštěvy a sluţba byla vděčně přijímána. 

Slouţili a navštěvovali sbor ve veliké pokoře a poslušnosti. A také br. Pala i br. 

Smetana byli pro mne duchovními učiteli a rádci ve víře. 

 Po návratu Smetanových ze Skotska se tlak státní správy ve vztahu k církvi 

zhoršil. Přihlášky k vyučování náboţenství ve škole museli rodiče osobně 

donést řediteli školy Hajdíkovi v úzce vyhrazenou dobu. Vchod do školy byl 

často uzavřen z důvodu „bezpečnosti dětí“. Sám jsem při veřejné schůzi 



v sokolovně vystoupil proti řediteli školy a jeho praktikám. Všichni aplaudovali 

a se mnou souhlasili.  

 Tlak dohlíţejících včetně církevních tajemníků rostl. Kaţdá cizí návštěva na 

faře musela být ihned hlášena a odůvodněna. Také jsem byl přítomen několika 

nechutným rozhovorům u církevního tajemníka na Vsetíně i v Ostravě. Něko-

likrát vyhroţovali br. Smetanovi odnětím státního souhlasu. Dr. Palovi dokonce 

navrhovali zvýšení platu, kdyţ jim bude po ruce… 

 Přesto tlak vzbuzoval protitlak a lidi ve sboru to spíš stmelovalo. Protoţe br. 

Smetana pracoval na ekumenickém překladu Bible, a často i v některých jiných 

sborech kázal, bylo nutné jej ve sboru, ale i v okolních uprázdněných sborech 

zastoupit. 

 V roce 1973 aţ 1975 se staršovstvo rozhodlo provést náročnou generální 

opravu kostela. I pro okolí to byl výraz ochotné obětavosti, ochoty k praktické 

pomoci a sluţbě. Sám na tu náročnou a poţehnanou dobu rád vzpomínám. Po-

drobnější informace najdeme v kronice sboru a také ve dvoudílném spisku fará-

ře Smetany – Vzpomínky na Hošťálkovou v letech 1964 – 1978.  

 A nemohu nevzpomenout tu úţasnou práci mládeţe za asistence Milana 

Kováře při otloukání omítek a jiných potřebných pracích. Také na tu ochotnou 

a vyčerpávající práci stolařů: bratra Miloslava Elšíka z Kašavy, Ladislava Paře-

nicu, bratry Toníka a Karla Škrlovy, Edu Kaňáka, dědečka Kamase a jiné. Čas-

to přicházeli i lidé, kteří jinak o sbor neměli zájem. Vzpomínám i na tu sehranou 

zednickou partu od Uherského Hradiště. A kdyţ u nás měli vcelku práci hoto-

vou, podobné odborníky sháněli v římskokatolickém kostele v Rajnochovicích. 

Tam slouţil farář Kočička. A tak došlo ke vzájemné dohodě a oni přešli do 

Rajnochovic. A začalo se vtipně říkat, ţe Kočička slízala Smetanu. A zvláštní 

ekumenickou skutečností bylo, ţe v případech pohřbů členů našeho sboru ţijí-

cích v Rajnochovicích nám bez vysvěcení uvolnili jejich kostel i varhany. Také 

zpívali naši zpěváci.  

 Pán přiznával se k modlitbám a ţehnal mnohým, i na vnitřním člověku. 

Vzpomínám, ţe jsme nemohli sehnat červený mramor do apsidy kostela. Ově-

řili jsme si, ţe ta Boţí podatelna nemá dovolenou. Farář Smetana vyzval 

k modlitbám a i nyní Pán slyšel a vyslyšel. Krátce nato nám volali z Ţulové či 

Vápenné, ţe sháněný mramor si můţeme vyzvednout. Tak mohlo dojít 

k dokončení a za účasti plně obsazeného kostela a bratra synodního seniora dr. 

Kejře ke slavnostnímu znovuotevření.  



 Také vzpomínám, ţe v době totality bylo i do sboru dováţeno mnoho du-

chovní literatury a Biblí. Pán vše podivuhodně ochránil. Připomínám si svědec-

tví rodiny Keksteinových z Německa, kteří nám také dovezli plnou dodávku.  

A vyprávěli, ţe kdyţ je zastavili policisté ke kontrole, poţádali odkrytí kufru      

a zavazadlového prostoru. Zásilku, pro ně zvlášť nebezpečný kontraband a ne-

ţádoucí, přejeli očima a beze slova a následků byl dán pokyn k uzavření kufru a 

k odjezdu. I to byl úţasný Boţí div a zázrak. Kdyţ v té době v Brně prováděli 

veliké razie s výstrahami. Také na Hrubé Lhotě u Sedláčků. A bratru faráři Pav-

lovi Fojtů, který chtěl do Ruska převést 5 či 6 Biblí, byly zabaveny a on byl 

zbaven státního souhlasu. 

 Vzpomenu vedle té náročné farářské sluţby i sluţbu při pohřbech. Večer 

před pohřbem bývalo tzv. „zpívání“: sešla se rodina, sousedé, známí. Vedle 

zpěvu měl bratr farář, mnohokrát i já, krátké biblické zamyšlení se vzpomínkou 

na zesnulého. Pohřby se vţdy konaly od domu, s průvodem a zpěvem do koste-

la. Často, i za nepříznivých podmínek, ze vzdálených pasek a kotárů. Pak po-

boţnost v kostele a na hřbitově. Zvlášť pro zpěváky to bylo hodně náročné, byli 

většinou zaměstnaní a museli čas nadpracovávat. Vzácnou sluţbu konal varha-

ník Štěpán Pařenica 44 roků, pak sluţbu převzal Blahoš Mrlina. 

 Zvláštní kapitolou byl v té době duchovní zápas za probuzení. Několikrát za 

týden do sboru (vţdy za účasti Smetanových či Palových) přijíţděli hosté 

z Brna, Václav Lamr, bratr Bubík z Těšínska, bratr Kendik z Miroslavi, bratr 

Bocek a mnozí další. Sám na tu dobu vděčně vzpomínám, i kdyţ bylo vykoná-

no řadu chyb, které nutně vedly k opatrnosti a ostraţitosti. 

 Přestoţe bratr Smetana byl ke konci lákán k odchodu několika sbory, také 

profesorem Bičem na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, od-

chází ze sboru po 16 letech po oboustranně zbohacující práci do Libně. Opět na 

3 roky ochotně do sborové práce nastupují Palovi. Na neděli díkůčinění 1981 

mně byla synodní radou udělena presbyterská ordinace bratrem synodním se-

niorem dr. Milanem Hájkem, kdyţ předtím jsem na synodní radě vykonal po-

hovor a zkoušku u dr. Hlaváče. 

 Od září 1982 nastupují do sboru Holečkovi z Prţna. A jako první, to bratr fa-

rář vykonal pohřeb mého tatínka. Staršovstvo se rozhoduje stavět hospodářskou 

budovu, mládeţnickou klubovnu a kostelnický byt. Došlo k výměně věţních 

hodin. Oţivily se kontakty s holandským Lekkerkerkem. A v roce 1987 se pro-



vedla výměna vazby na kostele a pokrytí měděným plechem, také natření fasá-

dy kostela. 

 V okolních sborech dochází k výměně kazatelů. V Ratiboři po faráři Širo-

kém nastupují Hamariovi. Ve vsetínském Horním sboru po těţké nemoci od-

chází věrný sluţebník  Bláţa Šourek. Bratr farář Holeček vsetínský Horní sbor 

přes rok administruje. Proto je nutná častá presbyterská výpomoc včetně vyslu-

hování Večeře Páně.  

 Po vyčerpávající 14 leté sluţbě odchází Holečkovi do důchodu. Přesto dod-

nes při občasných návštěvách a setkáních projevují veliký zájem o dění ve sbo-

ru i jednotlivých členů a rodin. 

 V roce 1996 je do sboru povolán bratr farář Daniel Tomeš z Opavy. 

V následném roce 1997 při volbě nového staršovstva jsem po 28 letech kuráto-

rování rezignoval, nadále 12 let jsem byl místokurátorem a řádovým presbyte-

rem dosud. Novým kurátorem byl zvolen Milan Michalík. Bratr Tomeš měl 

dobrá a povzbudivá kázání, vázly však návštěvy členů sboru a také komunikace 

se zpěváky a varhanicí. Od září 2006 po 10 leté sluţbě odchází do Lanškrouna. 

Po dobu administrování kateřinickým farářem bratrem Pavlem Šebestou 

ochotně spolupracují všichni, včetně laických pracovníků.  

 Sám při sobě cítím značnou vyčerpanost a únavu. A jsem vděčen za novou, 

mladou krev pro práci ve sboru.  

V září 2008 přijal sluţbu ve sboru farář Petr Maláč ze Šumperka. Ujímá se 

práce rád a sbor jej vděčně přijímá. Vnáší touhu po novém duchovním obţive-

ní. Prioritou jsou návštěvy všech členů sboru bez rozdílu. Je navazován vztah 

nejen ke členům sboru, ale i k lidem mimo sbor. S uţitkem je přijímána sluţba 

v DPS, včetně katolíků. 

V roce 2004 odcházím do plného starobního důchodu. V polovině září 

2012 se u mne zcela nečekaně projevila závaţná nervosvalová porucha mozku 

G700 myasteniagravis. Krátce jsem byl hospitalizován ve zlínské nemocnici na 

neurologii a poté v Olomouci na neurologickém oddělení. Bylo mně sděleno 

panem primářem, ţe je to onemocnění závaţné, léčitelné, léky budu muset brát 

několikrát denně s pravidelnými kontrolami na neurologii a pod dohledem spe-

cialisty v Olomouci. Díky Pánu, ţe posiluje a podepírá. 

Dne 7. 10. 2014 jsme si v úzkém rodinném kruhu připomenuli 47 let spo-

lečného ţivota s Dobruškou. Za mnoho smíme a smím být vděčen.  



 Spolu s Dobruškou jsme řadu roků učili v nedělní škole a zpívali v pěveckém 

krouţku. U manţelky Dobrušky se od roku 2008 začala projevovat Alzheime-

rova choroba se zapomnětlivostí a ztrátou orientace. Přesto jsme se účastnili 

všeho dění ve sboru včetně biblických hodin v penzionu.  Nemoc se však            

u Dobrušky rychlým tempem zhoršovala a vyţadovala stálou péči manţela 

i rodiny. Zvlášť po mé nečekané hospitalizaci ve Zlíně10. – 18. 2. 2015, kde 

jsem byl záchrankou převezen na poslední chvíli s teplotami přes 40 stupňů. 

Velice těţké to bylo pro Daníka  a Esterku, pomohla také švagrová Jana Kama-

sová. Po mém návratu ze Zlína Dobruška na mnohé nereagovala a stav se zhor-

šoval. Dne 22. 2. 2015 jsme byli s Dobruškou ještě ve shromáţdění a u Večeře 

Páně, ona však uţ nikoho nepoznávala. Tu neděli 22. února odpoledne jsme se 

dohodli se vsetínskou internou, ţe můţeme přijet ke konzultaci. Po řadě vyšet-

ření nám sdělili, ţe si ji na interně nechají, ať si v pondělí ráno zavoláme.           

A v pondělí ráno nám sami volali, ţe ji převáţejí do nemocnice v Kroměříţi. 

Tam při návštěvách uţ nekomunikovala. A navíc dospěla do poslední fáze ag-

resivní choroby, kdy tělo přestalo přijímat stravu a tekutiny. Zemřela 11. 4. 

2015 v Kroměříţi. Pohřeb byl 19. 4. 2015. Bylo to pro mne nesnadné. Jsem 

vděčný za kruh modlitebníků, kteří mne i nás nesli a vyprošovali sílu do dalších 

dnů. 

 Dne 3. 5. 2015 zemřel doma tiše můj bratr Karel Šabršula ve věku 80 let po 

59 letech společného ţivota s Marií, rozenou Karlíkovou. A ve středu 6. 5. 2015 

zemřela sestra Vlasta Kovaldová. Během jednoho měsíce jsme se s Esterkou    

a Jendou Kovaldovými rozloučili s oběma babičkami a mým bratrem, který pro 

mě byl vţdy velkou oporou. 

 Na práci staršího jsem pro volbu do nového staršovstva v roce 2015 ze zdra-

votních a rodinných důvodů rezignoval. Vzhledem k tomu, jak Pán vyřešil 

otázku odchodu Dobrušky, byl jsem farářem Petrem Maláčem poţádán, zda 

bych přece případnou volbu staršího znovu přijal. I přes nesnadné zdravotní po-

tíţe jsem souhlasil. 

Jako celoţivotní vyznání chci připomenout slova, která se mi často vrací, 

zvlášť v bezesných nocích. Jsou to slova mé konfirmační písně: 

„Já vroucně miluji, ó Pane, církev Tvou. Tvé království, jež vydobyl jsi vlastní 

krví svou. 

Tvou církev miluji, v níž Ty svou libost máš, jíž jako zřítelnici svou, vždy něžně 

ostříháš. 



Tvou církev s jejími chci vždycky mísiti, chci věnovat jí služby své, s ní se vždy 

modliti. 

Jak věčná Pravda jest, tak církev potrvá, ji sláva čeká na zemi a v nebi pocta 

Tvá.“ 

„Pomáhal nám Hospodin, pomůže i dále. Pročež v Něj jen skládejme, doufá-

ní své stále.  

Ví Pán, čeho potřebí, dřív než my oč lkáme, a že rád nám pomáhá, z Jeho 

slova známe.“ 
Miroslav Šabršula 

 

 

 

*** 

 
Moje Velikonoce 
 

Vzpomínka na Velikonoce v mém dětství je pevně spojena s venkovem. 

Tehdy jsem pobýval u babičky v jedné malé vesnici nedaleko Ţehušic. Babička 

bydlela sama, dědu jsem nepoznal. Tehdy jsme chodili pro vodu k obecní 

pumpě, záchod byl suchý aţ na druhé straně dvora. Elektřina byla připojena na 

jednu pojistku, světlo a zásuvku pro rádio. Na Velikonoce jsem se vţdycky 

moc těšil. Měl jsem tam hodně kamarádů. Na Velikonoční pondělí se kluci 

svědomitě připravovali. Pletli z vrbového proutí pomlázky a vyřezávali píšťaly. 

A děvčata doma zase barvila vajíčka. Naproti babičce bydleli Míčovi, ti měli 

dvě dcery. Paní Míčová uţ od Velkého pátku spolu s nimi barvila vajíčka. Bar-

vilo se obyčejnými barvami, takţe vajíčka byla červená, ţlutá, modrá, zelená a 

ten počet mě vţdycky ohromil a ohromuje dodnes. Tenkrát jich paní Míčová 

barvila na tři sta. Od té doby jsem uţ tolik barevných vajíček pohromadě nevi-

děl a uţ nikdy neuvidím. Ovšem já, bytostný introvert, jsem velikonoční po-

mlázku bojkotoval a nikdo mě nedokázal přemluvit, abych šel společně s kluky 

na pomlázku a něco si vykoledoval. A tak jsem byl doma. Za oknem jsem sle-

doval dění naproti v chalupě. Vrátka se netrhla, stále přicházeli další a další ko-

ledníci. S sebou měli obrovské proutěné košíky a sotva je nesli, jak byly plné. 

Na dlouhých pomlázkách jim vlály barevné pentle. 



Ale den předtím, v neděli, na Boţí hod velikonoční pan Míča vyvedl dva čer-

né koně na dvůr a zapřáhl je do bryčky. Svátečně oblečeni v černém odjeli do 

Semtěše do kostela na bohosluţby. Co si pamatuji, tak měl vţdycky koně.          

I přesto, ţe při kolektivizaci musel všechno odevzdat do společného druţstva. 

Říkával, ţe koně jsou jeho ţivot, a kdyby neměl koně v maštali, jako by ani ne-

ţil. Byl v evangelickém sboru kurátorem. I dnes v Semtěši na to vzpomínají, jak 

kurátor přijíţděl na bohosluţby bryčkou a přiváţel celou rodinu. 

My jsme zůstávali doma a povídali si. Tenkrát těch autobusů a zvlášť v neděli 

moc nejezdilo, ono je to vlastně stejné i dnes. Kdo nemá auto nebo někoho, kdo 

by ho mohl autem přivézt, tak se na bohosluţby v neděli nedostane. 

Nikdy jsem nelitoval toho, ţe jsem s kamarády nechodil na pomlázku a oni 

mi to nevyčítali. Spíš by mně bylo líto, ţe bych na Velikonoce, a nejen o nich, 

nemohl jet k babičce na venkov. 
Lubomír Bureš 

                

               
 



 

A viděl jsem nové nebe a novou zemi...nový Jeruzalém (Zj 21, 1-4) 

 
 Kdyby zde stál na kazatelně prof. Jan Milič Lochman (zemřel v lednu 2004), 

tak by hned na začátku řekl, ţe tento oddílek ze Zjevení patří bytostně do čes-

kých národních dějin. Kniha Zjevení sehrála důleţitou roli v české reformaci. 

Zvláště pro Miliče z Kroměříţe byl dnešní text velice inspirativní – zmínka o 

novém Jeruzalému. 

 Za Karla IV. byl Milič členem královské kanceláře. Patřil k předchůdcům 

Husovým. 1364 začal kázat v Praze, po smrti Waldhauserově také německy. 

Shromáţdil kolem sebe řadu přátel. Kolem roku 1372 se obrátilo mnoho praţ-

ských nevěstek a Milič pro ně zřídil „nový Jeruzalém“ – jakési přeškolovací 

středisko pro návrat k normálnímu ţivotu. Ovšemţe tím narazil u církevní 

vrchnosti. Byl obţalován z porušování církevních předpisů a řádů. Byl předvo-

lán k papeţi Benediktu XIII. do Avignonu, kde ovšem sklidil obdiv. Jenţe uţ 

1374 tam zemřel a je tam pochován. V Praze pak jeho stoupenci zbudovali 

1391 Betlémskou kapli. 

 Jakoubek ze Stříbra napsal obsáhlý výklad knihy Zjevení. Tehdy se ţilo na-

pjatým očekáváním příchodu Boţího království – nového Jeruzaléma. I husit-

ské války (k nim dala dobrozdání univerzita) se nesly tímto směrem uprostranit 

v srdci i v národě místo pro tento nový Jeruzalém. 

 Ne náhodou zaznívalo toto slovo také v kritických chvílích našich národních 

dějin: při pohřbu TGM (1937), i při pohřbu Herberta (1915) a Charlotty (1923), 

Jana Masaryka (1948) i Edvarda Beneše (1948). 

 Dá se skoro říci, ţe Zjevení 21 je jedno z klíčových míst Nového zákona. 

Bible je skoro u konce – a tu jako by právě zde a na tomto místě mělo být se 

zvláštním „Aj, stánek Boţí s lidmi“ důrazem připomenuto evangelium naděje. 

„Ta naděj sílí nás po cestě ţivota, vţdyť víme, ţe se blíţí čas, kdy Pán 

nás přivítá.“ (Píseň 484) 

O tuto naději jde. Naději nelze viděl. Ale Jan, pisatel knihy Zjevení, přece vidí 

a předkládá čtenáři celou řadu plastických obrazů: nové nebe, nová země, nový 

Jeruzalém, okrášlená nevěsta. To je něco pro malíře a pro naši fantazii. Nový 

zákon končí velkolepým viděním: A viděl jsem… A viděl jsem. 



 Ale to poselství, to evangelium naděje není v tomto viditelném obraze. Po 

třetí praví Jan: A slyšel jsem – v samém středu oddílu je „hlas sedícího na trů-

nu“, který je alfa a ómega, hlas Boţí „Aj, stánek Boţí s lidmi a bydliti bude 

s nimi, a oni budou lid jeho a on, Bůh, s nimi bude, jsa Bůh jejich.“ 

 On je ten, kdo zaslibuje všecko nové. „Aj, nové činím všecko.“ Naplňuje se 

tu ono izajášovské „Hle, činím něco nového a uţ to raší.“ Jan přitom myslí na 

to, co se stalo v Jeţíši Kristu, v jeho ţivotě, v jeho smrti a v jeho zmrtvýchvstání. 

A vykládá jeho příběh jako zaslíbení – Emmanuel – s námi Bůh. „Hle, příbytek 

Boţí uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi.“ Příbytek, stánek – to je 

znamení Boţí smlouvy. Boţí věrné smlouvy. Ta smlouva opravdu platí. Je kot-

va, jíţ se můţeme vţdycky drţet. Kniha Zjevení, plná všelijakých děsivých vi-

dění a apokalyptických jezdců, je přece jen knihou Boţí milosti a věrnosti. Na-

ději máme v Bohu ţivém. 

 Jen abychom tu naději opravdu měli, o ni prosili, o ni stáli, zápasili, znovu a 

znovu ji přijímali, měli pro ni otevřené srdce. A velice se z ní radovali. Víme 

z Písma, ţe naděje není únikem ze strachu a starostí, ale je silou, která starosti a 

strach přemáhá, která ukazuje vpřed a vede k činorodé práci. 

 V našich dějinách byl muţem naděje J. A. Komenský. Na troskách Evropy 

po třicetileté válce pracoval pro nový lepší svět. Chystal program (od Listů do 

nebe 1619 aţ po Všenápravu) pro církev i pro vládce světa. 

 Odkaz toho oddílku ze Zjevení i odkaz reformace nás vede k tomu, abychom 

i my zápasili o nový, lepší svět, abychom neţili jen sami pro sebe, abychom se 

učili skromnosti. Abychom věděli, ţe nejsme jakési nahraditelné kolečko 

v soustrojí našeho světa, ale ţe Pán Bůh o nás ví, ţe nás má rád, ţe naše jména 

jsou vyryta v jeho dlaních. Tak zaznívá evangelium naděje. 

 Ta naděje je uzemněna. Mluví se tu nejen o novém nebi, ale také o nové ze-

mi, ano o „Boţím bydlení mezi námi“. Slyšme to dobře: to město Boţí, sestu-

pující, to není Praha či Kolín. To, ţe lidé jednou vybudují nebe na zemi, tisícile-

tou říši, něco „navěky“, to byl a je tragický omyl. A přece ten biblický obraz 

nového Jeruzaléma míří do našich měst. Sestupuje od Boha z nebe. Boţí bu-

doucnost sestupuje v Jeţíši Kristu k nám. 

 Navazujeme na naši českou reformaci. Naši husité četli Zjevení – a pro ně to 

znamenalo touhu po změně. Vytvářet podmínky pro nový ţivot. Ten nový 

Jeruzalém má ústavu – kázání na hoře. Pro koho je otevřen? Pro chudé, trpící, 



odstrčené, naříkající, tiché, hladové a ţíznící po spravedlnosti, pro milosrdné, 

pronásledované, pro ty, kdo mají čisté srdce, kdo působí pokoj. 

 Evangelium naděje a sestupující Jeruzalém nás vedou do práce. Naděje 

s sebou vede lásku. Třeba místo hašteření přinášet vlídná slova (Seifert). Masa-

ryk praví v Ideálech humanitních: „Láska pravá spočívá na naději. V naději na 

ţivot věčný. A věčnost nenastává teprve po smrti, věčnost jest uţ teď, v kaţdém 

okamţiku. Naděje v ţivot věčný je tedy základem naší víry ţivotní.“ 

 A to je závěr kázání. K tomu pak ještě ten čtvrtý verš: „Bůh jim setře kaţdou 

slzu z očí.“ Pánu Bohu není skryta ţádná lidská slza, ţádné lidské utrpení. A dál 

se tu praví „A smrti jiţ více nebude“ – je přece poraţena Kristem. Vzpomínáme 

na své milé a drahé, kteří od nás uţ odešli, kteří nás předešli, jak někdy říkáme. 

Smíme věřit, ţe odešli domů, do nebeského domova. Jsme za ně Pánu Bohu 

vděčni. Radujme se pak velice z toho, ţe smíme kaţdý den slyšet evangelium 

naděje. Samému Bohu sláva.   Amen. 
Miroslav Frydrych 

*** 

Velikonoce? Šmigrust? 

 

Mé vzpomínky na Velikonoce jsou mnohé a důleţité. Leč v této chvíli bych 

chtěl něco napsat o záleţitosti moţná v podstatě banální; vzpomínám na to přes-

to a utkvělo mně to v paměti. V době mého dětství byly Velikonoce, resp. Veli-

konoční pondělí spojeno s tzv. „šmigrustem“, coţ je i dnes, ale také s tím, ţe se 

jeho aktéři dosti opíjeli a pak se po vesnici pohybovali krokem velmi nejistým. 

Ţel týkalo se to také dětí. Tehdejší farář tím byl zřejmě dosti nazlobený, a tak 

veřejně z kazatelny vyhlásil zákaz takového šmigrustu. Neslyšel jsem to na 

vlastní uši, protoţe jsem v té době chodil do nedělní školy, a ta probíhala před 

bohosluţbami. Slyšel jsem to od svých rodičů, kteří to tam slyšeli. A také o jed-

nom člověku, který závislostí na alkoholu trpěl, a který prohlásil: „Farář to za-

kázal, tak já po šmigrustě chodit nebudu.“ Je skutečností, ţe se tento nešvar s 

alkoholem omezil a potácející se muţe a chlapce po nějakou dobu na Veliko-

noce nebylo vidět. Myslím si, ţe to bylo dobré. Nejsem si jistý, jestli by obdob-

ný zákaz v dnešní době pomohl, ţel se tento nešvar v dnešní době opět rozšířil. 

Četl jsem jeden novinový článek z konce šedesátých let, kde jeho autor psal o 



setkání se svým přítelem, který byl farářem na severní Moravě. Tento farář měl 

hodinu náboţenství a ptal se svých ţáků, který zázrak udělal Jeţíš jako první. 

Odpověď jednoho ţáka byla: „Proměnil víno ve vodu.“ A autor článku dodává: 

jsme v kraji, kde vládne alkohol. Moţná řeknete, ţe vyučování tohoto faráře by-

lo špatné; já si to však nemyslím. V Káni Galilejské chtěl Jeţíš lidem pomoci a 

řekl bych, ţe dnes by pro mnohé bylo pomocí, kdyby se jim změnil alkohol ve 

vodu. Ale to můţe udělat skutečně jen Jeţíš Kristus. Koneckonců to je smysl a 

význam Velikonoc, Jeţíšovy oběti na kříţi a slavného zmrtvýchvstání – pro-

měna člověka; nejen osvobození od démona alkoholu. Tolik jedna velikonoční 

vzpomínka a několik vět uvaţování, ke kterému mne tato vzpomínka vedla. 
Milan Michalík 

 

*** 
 

Osm múz mého života 
 

Mluví se často o lidech, kteří jsou tzv. „celebritami“; a tito lidé jsou mnohdy 

tázáni na názory na různé věci, události a třeba i na řešení „světových problé-

mů“. Nemusí tomu rozumět, ale vyslovují se k různým věcem, protoţe jsou 

„celebritami“. A jsou lidé, kteří mnoho vědí, ve svém oboru jsou skutečnými 

odborníky a povětšinou se jich na jejich názory nikdo neptá. A řekl bych, ţe se 

k různým věcem ani neodvaţují vyjadřovat, protoţe si uvědomují, ţe o daném 

tématu neví tolik, aby se k tomu mohli vyjádřit. Odvaţuji se říci, ţe jedním z ta-

kových lidí je prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel dětské onkologie 

u nás; dnes více neţ pětaosmdesátiletý. Kdyţ začínal se svou prací, umíralo asi 

90% dětských pacientů postiţených zhoubnou nemocí. V důsledku práce a 

léčby jeho a jeho spolupracovníků se poměr obrátil a z takto nemocných dětí 

jich 90 % přeţívá. Aţ do odchodu na odpočinek pracoval v praţském IKEMu. 

Nedávno vyšla kniha „Josef Koutecký – Osm múz mého ţivota“. Kniha roz-

hovorů s člověkem, který je celebritou skutečnou, a napsala ji Martina Riebaue-

rová. Těch osm múz je osm kapitol, které se nazývají: Fauna, Medicína, Jitka 

(jeho manţelka), Hudba, Praha, Antikvita (staroţitnosti), Čeština, Víra. V těchto 

rozhovorech popisuje svůj ţivot od dětství aţ po dnešní dobu, o tom, co ho za-

jímalo, na čem pracoval, i o potíţích na této cestě, včetně potíţí s tehdejším re-

ţimem, potaţmo i StB. Státní bezpečnost ho vyzývala, nutila ke spolupráci, coţ 



on odmítal, ba i vyhroţovala. Stalo se však, ţe pracovník StB, který ho měl „v 

péči“ za ním jednou přišel, ţe malá dcera jeho spolupracovníka trpí zhoubnou 

nemocí a  prosil o pomoc. Její stav byl kritický. Léčbou u prof. Kouteckého 

však byla uzdravena. Od té doby měl od StB pokoj. Podstatnou věcí v ţivotě 

prof. Kouteckého je víra. O té je poslední kapitola této knihy. Vznikala ve dvou 

etapách, před a po smrti jeho dcery. Autorka píše: „Ptala jsem se ho, co mu po-

máhá překonat těţkou situaci. Odpověděl, ţe víra. Ta mu ostatně pomáhala celý 

ţivot a dovolila mu neuhnout“. O svém ţivotě a práci hovořil prof. Koutecký 

také v České televizi v pořadu Hyde Park Civilizace, je tedy moţné tento pořad 

v internetovém televizním archivu najít. A tak chci končit slovem autorky z po-

slední strany obálky knihy: „Josef Koutecký, ačkoliv je mu dnes jiţ pětaosmde-

sát let, zůstává fascinujícím vypravěčem, kterého není třeba podrobovat palbě 

otázek, ale kterému se vyplatí empaticky a trpělivě naslouchat“.Vyplatí se tuto 

knihu číst. 

 

Martina Riebauerová / Josef Koutecký- Osm múz mého ţivota;                   

Nakladatelství Vyšehrad 2016 
Milan Michalík 

 

*** 

 

 



PROGRAM SBORU PRO NÁSLEDUJÍCÍ  
OBDOBÍ 2017 

 

Víkendovka mládeže – 7. – 9. dubna  

Neděle květná  -  9. dubna  
 bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

Postní večery  -  10. – 13. dubna  

večerní shromáţdění  -  ve sborovém domě vţdy v 19 hodin 

 pondělí  - br. František Flachs 

 úterý  - br. Jan Kovalda 

 středa  - br. Milan Michalík 

 čtvrtek  - br. Karel Ţamboch 
 

Velký pátek  -  14. dubna 
 bohosluţby se sv. Večeří Páně  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

 

Neděle velikonoční  -  16. dubna 
  bohosluţby se sv. Večeří Páně  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

 

Pondělí velikonoční  -  17. dubna  
  bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

 

Neděle – 7. května  
   bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

 bohosluţby v Rajnochovicích – ve 14 hodin 
 

Sobotní setkání – 13. května 
 tvoření muffinů – ve sborovém domě ve 14 hodin 

 

Neděle -  14. května 
 rodinná neděle - Den matek  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

    „Kde je 

ten právě na-

rozený král 

Židů? Viděli 

jsme na výcho- 

dě  jeho hvěz-

du a přišli jsme 

se mu poklo-
nit.“ 
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Neděle -  21. května 
 bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

 odpolední shromáţdění pro seniory  -  ve sborovém domě ve 14 hodin 

 

Nanebevstoupení Páně  -  25. května 
 bohosluţby  -  ve sborovém domě v 19 hodin 

 

NEDĚLE -  28. května 2017 
 bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

 výlet nedělní školy 

 

Neděle svatodušní  -  4. června  
konfirmační slavnost, bohosluţby se sv. Večeří Páně  -  v kostele v 10 h. 

 

Pondělí svatodušní – 5. června  
bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin  

 

Noc kostelů – pátek 9. června  
kostel – od 18 hodin 

Ke všem těmto shromážděním Vás srdečně zveme. 

 

 

*** 
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Výklad církevních pojmů 

 

„Salár“ 

Setkáváme se s dotazy co je salár, co znamená a kdo jej má platit, zda jednot-

livec nebo např. rodina. 

„Salár“ je pravidelný příspěvek sboru čce, jehoţ jsme součástí. Není to sa-

moúčelné, ale nutné, aby mohl sbor fungovat, musí o něj být postaráno nejen 

duchovně, ale také materiálně. K tomu naši předci vymysleli finanční nástroj, 

který nazvali „Salár“. Kaţdoroční otázkou je, kolik mám platit? Biblický Starý 

Zákon vyznával desátek. Tedy deset procent z výdělku. 

Řád hospodaření českobratrské církve evangelické vyzývá kaţdého člena 

k dobrovolné obětavosti, která je projevem ţivé víry a vztahu ke sboru a církvi. 

Řád také doporučuje výši naší obětavosti. Cituji: „Salár je pravidelný roční dar, 

který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem 

v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí 

jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhoţ člen patří.“ (Řád Hos-

podaření církve, čl. 7) 

Je to málo, nebo moc? V odpovědi na tuto otázku nejsme jednotní a kaţdý si 

musí odpovědět sám. 

 
Jana Flachsová a Lubomír Bureš 

 

 

 

*** 
 
 
 

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 
 

mailto:janaflachsova@email.cz
http://www.ccehostalkova.cz/


Pár židovských aneknod: 

 Pan Kohn jde okolo synagogy a zrovna vidí vycházet krajně zakaboněné-

ho Roubíčka: „Co jsou tak naštvaný, pane Roubíček?“ ptá se Kohn. „Ále,“ svě-

řuje se  Roubíček, „byl jsem za rabínem, ţe se chci oţenit se Sárou a rabín o 

tom nechtěl ani slyšet, rozmlouval mi to a řekl, ţe s tím nechce mít  nic společ-

ného.“ 

„Co se mu na tom tak nelíbilo?“ vyptával se Kohn. „Prý je mezi námi moc 

velký věkový rozdíl,“ vysvětlil Roubíček.  

 „Akolik jim je?“  „Padesát,“ přiznal se Roubíček. „A kolik má Sára?“ 

„Dvacet.“ 

 Kohn se zamyslel a po chvilce pronesl: „Jak tak o tom uvaţuju, tak musím 

říci, ţe ten rabín má pravdu. Pane Roubíček, uvaţujou! Jsou přeci obchodník, 

tak počítaj se mnou! Za deset let jim bude šedesát a Sáře třicet. Za dalších deset 

let jim bude sedmdesát a Sáře  čtyřicet. Za dalších deset let jim bude osmdesát  

a Sáře padesát. Pane Roubíček, řeknou mě, co voni by s takovou starou ţen-

skou dělali?!“ 

 

*** 

 

 Rabín se vrátil z cesty, na nádraţí ho čekal povozník s koňmi. 

„Co se stalo tady nového, kdyţ jsem byl pryč?“ zeptal se rabín po 

usednutí do vozu. 

„Vůbec nic, pane rabín.“ Odpověděl vozka. 

„Proč s tebou nepřijel náš pes?“ 

„Vaše paní ho nepustila.“ 

„A proč?“ 

„Aby jí hlídal.“ 

„Proč ji má hlídat?“ 

„Nemůţe chodit.“ 

„Co se jí stalo?“ 

„Zlomila si nohu.“ 

„A kdy?“ 

„Kdyţ běţela pro hasiče.“ 



„Proč běţela pro hasiče?“ 

„Hořela synagoga.“ 

„Od čeho chytla?“ 

„Izák tajně kouřil za rohem.“ 

„Ale to přeci není vůbec nic nového, ţe Izák kouří,“ 

„Však říkám, ţe tady není vůbec nic nového.“ 

 

 

*** 
 

 

 

Americký prezident je na zahraniční cestě. Při pobytu v Římě navštíví Vati-

kán. V papeţově pracovně si všimne, ţe má na stole zlatý telefon, od něhoţ ve-

de šňůra směrem vzhůru. 

„To je telefon do nebe?“ zeptá se. 

„Ano,“ odpoví papeţ. 

„Mohl bych si zavolat Pánu Bohu?“ 

„Jistě,“  odpoví papeţ a přisune mu přístroj. Prezident má desetiminutový 

rozhovor. Kdyţ ukončí, zeptá se na ústředně na cenu.  „1 235 dolarů,“  říká mu 

spojovatelka. Prezident vystaví šek a odjede. 

Pokračuje  v cestě a navštíví  téţ Izrael. Při pobytu v Jeruzalémě přijde i do 

pracovny vrchního rabína. Taky tady na stole uvidí zlatý telefon. 

„Mohu hovořit s Pánem Bohem?“ zeptá se . 

„Proč ne?“ odpoví  vrchní  rabín a pokyne směrem k přístroji. 

Prezident má desetiminutový rozhovor. Kdyţ  ho ukončí, zeptá se na ústřed-

ně na cenu. 

„1,5 dolaru,“ říká mu spojovatelka. 

„Jak je to moţné? Ptá se překvapeně prezident. „Ve Vatikánu to bylo 1 235 

dolarů!?“ 

„To je pořádku,“ říká rabín. „Tady je to místní hovor.“ 

 

*** 
 

 



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.  
 

 

 

 

*** 

 

 

 
 

Sborový časopis vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové. 
Vychází  4 x do roka. Neprodejné. 
Příští číslo vyjde počátkem června2017 a bude mít téma:  
„Vím komu jsem uvěřil“.  
Kontakt: lubomirbures@centrum.cz; tel.: 775 220 564 

mailto:lubomirbures@centrum.cz

