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Na počátku bylo Slovo,..       
                                                                               ev.sv.Jana 1,1a



Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé,  

Téma našeho aktuálního vydání 

sborového časopisu chceme věnovat 

významnému výročí. Naše církev 

oslavuje sto let svého života. A stejné 

výročí oslavuje i náš samostatný stát. 

Počátkem září jsme byli na sboro-

vém zájezdu do Hodonína, kde kro-

mě ranních bohoslužeb, jsme navští-

vili muzeum T. G. Masaryka. Paní 

průvodkyně si kvůli nám ochotně 

zkrátila nedělní oběd a celou svou 

osobností se pustila do velmi zajíma-

vého výkladu. Bylo to tak poutavé 

vyprávění, že i děti zapomněly zlobit. 

Bylo nám dopřáno vidět dokumen-

tární film o životě prvního prezidenta 

se záběry dosud nepublikovanými. 

Bylo to moc krásné, obohacující a po-

silující. Všem návštěvu muzea mů-

žeme jen a jen doporučit.  

Sto let jsou čtyři generace. Jak se za 

ten čas proměnila naše církev i 

v širších historických souvislostech, 

můžete posoudit v následujících pří-

spěvcích. Ať se vám čtení líbí a je k 

užitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

 

 

Foto na  titulní straně: „D. Burešová“   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ne násilím, ale mírně 

Ne mečem, ale pluhem 

Ne smrtí, ale životem k životu 

 

Toť odpověď českého člověka, 

toť smysl našich dějin 

a odkaz velkých předků 

Hovory s TGM 1931 

 

 

 

 

 

 

  



 

100 výročí vzniku ČCE 

Minulý rok jsme si připomínali 

pětisté výročí počátku světové refor-

mace - u jejího zrodu stála osobnost 

Martina Luthera, který 31. října 1517 

přibil na dveře zámeckého kostela ve 

Wittenbergu 95 článků proti prodává-

ní odpustků. Letos si připomínáme - a 

jako Českobratrská církev evangelic-

ká slavíme - 100. výročí svého vzni-

ku. Stalo se tak na Ustavujícím gene-

rálním sněmu, který byl svolán na 17. 

prosince 1918 do Obecního domu v 

Praze. Tehdy bylo jednomyslně 

schváleno spojení Evangelické církve 

augsburského vyznání (luterských) a 

Evangelické církve helvétského vy-

znání (reformovaných - kalvínských) 

v jedinou Českobratrskou církev 

evangelickou, která se stala první 

sjednocenou církví ve střední Evropě. 

Stalo se tak ihned po vyhlášení Čes-

koslovenska. Touha po spojení evan-

gelických sborů obou vyznání se silně 

ozývala již dříve, ale teprve úsilí na 

přelomu století došlo svého cíle. 

Úplné počátky církevního sjed-

nocovacího hnutí je možné hledat už 

v dobách české reformace, tedy v 15. 

století. Česká reformace považovala 

církevní jednotu za zásadní úkol a od-

kaz otců. Hmatatelným plodem těchto 

usilovných snah se stalo tzv. „České 

vyznání“, vydané roku 1575. Jde o 

nově sepsané vyznání víry, vycházejí-

cí z augsburské konfese, ale s výraz-

ným bratrským důrazem na křesťan-

ský život, ke kterému se společně při-

hlásili jak Čeští bratři, tak Utrakvisté. 

Právě toto vyznání je dodnes jedním z 

konfesních pilířů Českobratrské círk-

ve evangelické. 

Jenže v 17. století dochází k po-

rážce protestantů v třicetileté válce, po 

které čekala české země vlna rekatoli-

zace. Komenský ještě ve svém zná-

mém „Kšaftu umírající matky Jedno-

ty bratrské“ zdůrazňuje v neblahé 

předtuše „horlivost k sloužení Pánu 

Bohu jedním ramenem“. Protestanští 

exulanti se ale mezitím rozdělili do 

dvou proudů a po vzniku obnovené 

Jednoty bratrské v Herrnhutu (Ochra-

nově) roku 1722 dokonce do tří: luter-

ský, reformovaný a ochranovský. 

Myšlenka jednoty se tak rozplynula. 

Oživení sjednocovacích snah ale při-

nesl o několik let později přelomový 

rok 1781, kdy císař Josef II. povolil 

„Tolerančním patentem“ vykonávat 

náboženství augsburské i helvetské. 

Nejednalo se ale o velké náboženské 

svobody; povolené konfese-vyznání 

byly císařem skutečně pouze tolero-

vány a trpěny, nebyly dány na roveň 

státnímu katolickému náboženství. 

Nelehké podmínky však znovu oživi-



ly sjednocovacího ducha protestant-

ských věřících. Když byl v roce 1861 

vyhlášen „Protestantský patent“, který 

církve skutečně postavil na stejnou 

rovinu, zdálo se, že cesta k naplnění 

sjednocovacích snah je konečně vol-

ná. Ale v uvolněné atmosféře svo-

bodného náboženského života obě 

konfese najednou zjišťují, že je ke 

spojení nic nezbytně nenutí. A tak si 

každá církev hledí svého a nezbývá 

než opět čekat na příhodnou chvíli. 

Věci se daly znovu do pohybu s 

počátkem nového století. Ale zásadní 

změnu v nahlížení na „Českou refor-

maci“ přineslo teprve národní obro-

zení. Dosavadní pohled na dějiny zce-

la obrátil František Palacký a označil 

právě reformaci za vrchol českých ná-

rodních dějin. Na Palackého myšlen-

ku později navázal Masaryk, který se 

sepsáním své „České otázky“ přihlásil 

k české reformaci (zejména Jednotě 

bratrské a husitství) a velmi se tak při-

činil o zpopularizování této oblasti 

českých dějin. Potřebu obnovy česko-

bratrských myšlenek Masaryk zahr-

nul přímo do obrazu moderního člo-

věka - tam viděl východisko z nábo-

ženské a životní krize, kterou konec 

století přinesl. Objevila se tu znovu 

touha po sjednocení augsburských a 

reformovaných a začaly se v tom 

podnikat konkrétní kroky, ale vzniku 

nové, sjednocené církve se postavila 

do cesty nová překážka - 1. světová 

válka. Čeští evangelíci si uvědomova-

li, že založení nové církve musí ještě 

počkat. Došlo k tomu hned po skon-

čení války a vyhlášení Českosloven-

ské republiky. 

17. prosince 1918, tedy na slu-

čovacím Generálním sněmu v Praze, 

byla přijata rezoluce: „… A proto ny-

ní, kdy navrátila se českému národu 

vláda věcí jeho, obě církve evangelic-

ké - augsburského a helvétského vy-

znání … usnášejí se jednomyslně a 

slavnostně, že po třistaletém násilném 

odtržení od svých otců vracejí se k 

nim a navazují znovu zjevně na čes-

kou reformaci husitskou a na církev 

podobojí a Jednotu bratrskou. 

... Tomuto svému rozhodnutí dávají 

výraz tím, že majíce základem jed-

notné církve své evangelium, jakožto 

pravidlo svého náboženství, hlásí se k 

českému vyznání, na němž r. 1575 

církev podobojí a Jednota bratrská 

sjednotily se a r. 1609 v Majestátu 

sloučily v církev jedinou, a bratrské-

mu vyznání od J. A. Komenského z r. 

1662 jakožto poslednímu vyjádření 

víry Českých bratří. Přijetím těchto 

vyznání českých osvědčují jednak 

svou historickou a duchovní souvis-

lost se jmenovanými církvemi husit-

skými a jednak svou snahu a vědomé 

odhodlání dle vzoru těchto církví a na 

základě jejich zásad, učení, zkušeností 



a darů dále nábožensky žíti a pracova-

ti na vzdělání království Božího v ná-

rodě českém." 

Je až s podivem, čím vším se ta-

to nově ustavující se církev při svém 

vzniku zaštítila a co všechno byla 

schopna zapracovat do svého pro-

gramu. Přiznala se prakticky ke vše-

mu pozitivnímu co se reformaci a 

všem následným obnovným prou-

dům v minulosti, v moci Ducha sva-

tého, podařilo probojovat, tedy přede-

vším - Písmo jako jediný zdroj víry a 

života a ospravedlnění pouhou milos-

tí. Nicméně třebaže byla tato rezoluce 

přijata jednomyslně, teologický libe-

ralismus, který stál na jejím počátku a 

který do určité míry pomáhal připra-

vovat cestu ke spojení obou vyznání 

tím, že zmírňoval jejich vyznavač-

skou výlučnost a kladl důraz na život 

naplněný mravností a orientoval círk-

ve na jejich praktické úkoly a poslání 

ve světě, jí nikdy nezůstal cizí. 

Vnitřně formovalo myšlení naší 

církve také velmi problematické ob-

dobí přestupového hnutí po 1. světové 

válce, jehož hlavní myšlenkou bylo - 

odejít především z katolické církve - 

„Pryč od Říma!“. Co potom, věděl 

málokterý z těchto horlivců. A tak se 

otevřelo pole široké agitaci, ve které 

svou příležitost ovšem nepromeškala 

ani naše církev. Početně sice narostla 

asi o 100.000 členů, ale bylo to spíše 

„nabobtnání“ než cokoli jiného. Pro-

tože toto hnutí bylo neseno především 

na národní vlně, přinášeli sebou tito 

lidé do církve své mnohé představy o 

ní a její službě. Členská základna tak 

byla tvořena a průběžně doplňována 

těmi, kteří, jak poznamenal jeden ka-

zatel naší církve, byli „slabou dávkou 

křesťanství v mládí imunizováni vůči 

křesťanství opravdovému“. 

Pozdějším příchodem reemi-

grantů z Volyně, nebo polského Ze-

lowa byla naše církev obohacena, 

protože tito lidé si sebou přinášeli 

pevnou víru a dobré evangelické tra-

dice, ale pokud neutvořili v rámci naší 

církve svůj sbor, kde „si žili po svém“, 

pak se většinou v členské základně 

církve rozplynuli a neměli na ni větší-

ho vlivu. Navíc církev sama, od sa-

mého počátku sice zdůrazňovala, že si 

je vědoma svého zvláštního a prvo-

řadého poslání, totiž být hlasatelkou 

evangelia Kristova, nicméně hned 

druhou větou vyjadřovala, že však 

„nemůže žít zahleděna jen sama do 

sebe, nýbrž že si musí zodpovědně 

všímat i věcí veřejných, všeho, co se 

děje ve světě a nezištně nabízet svou 

pomoc tam, kde jde o dobrou věc, 

která je v souladu s Božím zákonem“. 

To je jistě pravda, která musí být círk-

vi v každé době velmi blízká. Ale na 

druhé straně církev, která bude se 



svou vlastní zbožností a dobrou teolo-

gickou orientací počítat již jaksi sa-

mozřejmě; přestane se o ni obávat a o 

ni pečovat, a začne si více, než je 

zdrávo všímat věcí veřejných, vstu-

povat do mnohých problémů - na se-

be a svou osobní zbožnost (promýšle-

ní své osobní náležitosti Kristu) při-

tom příliš nedbaje - není také dobrou 

cestou do budoucna, vede do slepé 

uličky. Můžeme zde jistě povědět, že 

naše odpovědnost za věci veřejné je 

velikým teologickým odkazem J. A. 

Komenského, který usiloval o „vše-

nápravu“ ve všech věcech lidských i 

celého světa. Ano, tak to je. Nicméně 

veškeré jeho úsilí, vycházelo ze srdce 

obráceného a plně odevzdaného Kris-

tu - známý „Labyrint světa a ráj srd-

ce“ a mnohá jiná jeho díla, ukazují 

právě tímto směrem. V upřímné a sr-

dečné víře, ne do sebe „zakřivené“ 

zbožnosti, byla ukotvena veškerá jeho 

aktivita, a tak tomu jistě být má. 

A zmíním ještě jeden problém, 

se kterým se naše církev musela po 

celou dobu své existence vyrovnávat, 

je jím intelektualismus. Tedy to, že se 

věci víry chápou příliš rozumově. 

Vše, co není zařaditelné do onoho ro-

zumového schématu, to vše se pova-

žuje přinejmenším za podezřelé. Švý-

carský teolog Emil Brunner napsal, že 

Duch svatý je to dynamické v církvi. 

„Slovo a Duch patří dohromady a 

přece Ducha nelze spoutat slovem. Již 

v Novém Zákoně je jisté napětí mezi 

slovem a Duchem. Kde je Duch, dějí 

se věci, které se jinak nedějí. Duch za-

sahuje srdce, nejen rozum, proniká 

srdcem až do hlubin podvědomí a 

takřka do hlubin těla. Jenomže teolo-

gie cílí na logiku a ne na moc, dyna-

miku. Proto Duch svatý byl vždycky 

tak trochu nemanželským dítětem 

teologie a teologie se často stávala 

překážkou Duchu svatému.“ Zdá se 

mi, že Brunner zde dost přesně postihl 

problém, který se nás a naší církve tý-

ká, a který potřebujeme stále znovu 

promýšlet. Tedy: Jak ve své službě 

nepřekážet Duchu svatému? A ještě 

více - jak se jím nechat užívat? 

A ještě v závěru se chci dotknout 

otázky misijní a evangelizační služby 

Českobratrské církve evangelické. 

Tady musím povědět, že misie a 

evangelizace, za kterou v této chvíli 

považuji zacílené zvěstování a vedení, 

ano doprovázení člověka k obrácení a 

přijetí Krista, nebyla nikdy doménou 

naší církve. V tomto smyslu nebyla 

naše církev nikdy obzvláště misijně 

aktivní. Není to její vnitřní orientace a 

nezdá se jí, že by se tímto směrem 

měla vydávat. Taková je prostá sku-

tečnost, i když se dnes její postoj 

v této oblasti, myslím, mění. Krásné 

ale na naší církvi je, že vždycky něja-

kým způsobem dovolovala těmto mi-



sijním a evangelizačním důrazům a 

proudům ve svých řadách koexisto-

vat; nevytěsnila je, pokud se samy vy-

těsnit nenechaly, a těmto důrazům a 

proudům to bylo navíc k dobrému. 

Docházelo takto k jejich neustálé se-

bereflexi a tak se v této oblasti nemu-

selo „usínat na vavřínech“, protože 

„vavříny“ se tímto způsobem v naší 

církvi nikdy nezískávaly. Možná prá-

vě pro tento její postoj se do jejích 

služeb neobávali vstupovat kazatelé a 

pracovníci misijně a evangelizačně 

zaměření a necítili potřebu hledat své 

uplatnění v některých jiných - s tímto 

důrazem samozřejmě počítajících - 

církvích. Věděli sice, že budou muset 

svůj postoj před církví neustále obha-

jovat, ale přitom zároveň stejně dobře 

cítili, že je tato církev potřebuje a že 

jejich místo a služba je právě zde. V 

tomto vidím, pro naši církev do bu-

doucna, dobrou naději. 

Nechci být k vlastní církvi příliš 

kritický, osobně ji mám velmi rád a za 

žádnou bych ji neměnil, sem mě Pán 

Bůh postavil. Chtěl jsem jen ukázat na 

to, v jakých podmínkách docházelo k 

vnitřní, duchovní orientaci v její stole-

té historii. Nicméně z reformační a 

bratrské tradice, ke které se naše cír-

kev přihlásila zmíněným písmáctvím, 

biblickou orientací - klade důraz na 

objektivitu Božího Slova v Písmu 

svatém; a v pracovní metodě navazuje 

na výsledky poctivé exegetické práce 

s Písmem. Život ve sborech se sou-

střeďuje kolem Slova Božího, které je 

zvěstováno v různých typech shro-

máždění. Příležitostí k jeho slyšení je 

mnoho a záleží na členech církve, jak 

jich využívají. 

Tváří v tvář všem nesnázím a 

obtížím, které museli naši předkové 

v minulosti překonávat, zbývá již jen 

obdiv a vděčnost, že ve společné círk-

vi „alespoň dvěma největším houfům 

českých evangelíků bylo dáno nalézt 

jednotu“. Pán Bůh naší Českobratrské 

církvi evangelické žehnej a používej 

si ji také v nadcházejících letech ve 

svědecké službě evangeliem Ježíše 

Krista tomuto národu. 

Petr Maláč 

 

 
 
 

*** 
 
 
 



Jeden z těch, kteří připravovali příchod TGM do vlasti 

 

Český lékař Jan Bohuslav Kraicz byl vnukem Jana Szepessyho (1797 – 

1884) pastora německého evangelického sboru (1781) v Suchdolu nad Odrou a 

seniora  českých evangelických sborů augsburského vyznání na Valašsku (su-

chdolský seniorát). Po roce 1900 podporoval tento toleranční sbor také vznik 

nových českých kazatelských stanic v Hranicích na Moravě, Příboru a Morav-

ské Ostravě. V roce 1918 se evangelické a. v. sbory na Valašsku staly součástí 

Českobratrské církve evangelické a sbor v Suchdolu nad Odrou přešel do DEK 

(Německé evangelické církve) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. MUDr. Jan 

Bohuslav Kraicz připravoval příchod Tomáše G. Masaryka, prvního čs. prezi-

denta, do vlasti. Dědeček sloužil v německémlutherském sboru a jeho vnuk 

„zachránil“ T. G. Masaryka a vznikla Československá republika. Více se do-

čteme z publikace MUDr. Jan Bohuslav Kraicz (1869 – 1929), autor Josef 

Kramář a kol., vydal Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, 2008: 

Ve východní části Hostýnských vrchů leží vesnice Hošťálková. V polovině 

devatenáctého století, kdy byla ještě nazývána Hošťalkov nebo Hošťálkov, mě-

la necelé dva tisíce obyvatel, z nichž drtivá většina byli evangelíci „augšpurské-

ho“ vyznání. Evangelický kostel byl tady postaven již v roce 1783, tedy dva 

roky po vyhlášení Tolerančního patentu. V nejbližším okolí byly současně za-

loženy nové toleranční sbory v Pržně, Ratiboři, Rusavě, Vsetíně a jinde. Hoš-

ťálková patřila mezi početné vesnice Valašska, kde se pobělohorské rekatoli-

zační snahy po dlouhá desetiletí prostě míjely účinkem, evang. faráři zde půso-

bili dlouho po Bílé hoře, až do roku 1657. Valašsko bylo jednou 

z nejluterštějších končin českých zemí před Bílou horou a Hošťálková se stala 

střediskem evangelického hnutí před vydáním Tolerančního patentu. V tomto 

prostředí nalezl útočiště evangelický farář, slovenský vlastenec a „pansláv“ Jan 

Jiří z Kraiczů, jehož se uherským úřadům podařilo vypudit ze slovenské Mod-

ry. 

V roce 1865 začal tento kněz působit u sboru v Pržně u Vsetína, o rok později 

již byl farářem v Hošťálkové. Jeho manželkou byla Hermína, dcera faráře a se-

niora v Suchdole nad Odrou Jana Szepessyho, rodáka ze Slovenska. Z jejich 

manželství se narodilo celkem pět dětí. Dne 8. dubna 1869 se jako třetí dítě na-

rodil Jan Bohuslav Kraicz. Křtil jej dědeček Jan Szepessy, za kmotry mu byli 



Samuel Jurenka, evangelický farář ve Vsetíně a Karel Eduard Lány, evangelic-

ký farář v Černilově u Hradce Králové. Matka Hermíny byla Karolína Zuzana 

Šulek ze Sobotiště u Senice, rovněž farářská dcera. Její sestra Ľudovíta byla 

matkou Pavla Štefánika, evangelického faráře v Košiariskách. To byl otec Mi-

lana Rastislava Štefánika. Jan Bohuslav Kraicz a Milan Rastislav Štefánik jsou 

tedy bratranecké děti. 

Významnou událostí v životě mladého a bystrého Jana Blahoslava Kraicze 

byl jeho příchod na gymnasium do Valašského Meziříčí s „vyučovacím jazy-

kem slovanským“, jak pravily stanovy, studium úspěšně zakončil maturitní 

zkouškou v roce 1888, pak studoval medicínu v Praze, začal se zajímat o „svět 

politiky a politického zápasu“ a stýkat se s T. G. Masarykem, Karlem Kramá-

řem, Janem Herbenem a dalšími „realisty“ okolo časopisu Čas. Předtím byl 

profesor Masaryk v roce 1880 přijat do reformované církve, ve které hledal ná-

vaznost na reformační učení.Kraicz se v té době plné kvasu rozhodně neztratil. 

V roce 1892 začal s „kroužkem svých přátel“ vydávat Jednotu, sborník věno-

vaný moderním otázkám náboženským, podporoval studenty v duchu české 

reformace (přeji vám, aby z Vás vycházeli mužové podobni Husovi a Jero-

nýmovi) a vykonával funkci jednatele v akademickém evang. spolku Jeroným. 

Kraicz se dne 25. září 1895 v Badenu u Vídně oženil s tehdy dvacetiletou 

Frídou (Elfridou) Winklerovou, která se narodila 25. května 1875 ve Vídni a 

byla pokřtěna dne 18. srpna 1875 v Pozděchově na Valašsku, kde byl její děde-

ček Franz Winkler učitelem, z tohoto rodu bylo několik luterských pastorů. 

Oddávajícím byl otec ženicha farář Jan Jiří Kraicz.Kraiczův otec působil v té 

době již v Pozděchově, odkud v následujícím roce odešel do důchodu zpět do 

slovenské Modry. S Masarykem udržoval Kraicz přátelský vztah i nadále. Mi-

lan Rastislav Štefánik přišel v roce 1898 do Prahy studovat techniku. Krajcz jej 

přivedl do evangelického akademického spolku Jeroným a také zprostředkoval 

Štefánikovo setkání s T. G. Masarykem. Jejich heslem bylo: národ se má cho-

vat mravně jako Mistr Jan Hus a statečně jako Jan Žižka. Nakolik toto setkání 

bylo osudové, ukázala až daleká budoucnost. Kraicz dokončil studia medicíny 

na počátku roku 1902 a začal pracovat v Praze na klinice. Na jaře 1905 se 

Kraiczovi přestěhovali do Valašského Meziříčí, kde MUDr. Kraicz vykonával 

svou odbornou praxi.  

Císařským patentem ze dne 30. ledna 1907 byla rozpuštěna stará říšská rada a 

všeobecné volby byly nařízeny na měsíc květen téhož roku. T. G. Masaryk se 



rozhodl kandidovat na Valašsku. MUDr. Kraicz začal vést z Valašského Mezi-

říčí v Masarykův prospěch dle tehdejších měřítek mohutnou předvolební kam-

paň. Burcoval své přátele a známé dopisy, aby se postavili za Masaryka. Budo-

val síť sokolských pracovníků v obvodu, kteří pak pro Masaryka působili ve 

svých jednotách. Proti profesoru Masarykovi a hrstce jeho věrných zde stála 

mocná katolická církev s celou svou hierarchií. Masaryk ve volbách v roce 

1907 zvítězil a byl zvolen za poslance do říšské rady. Po vítězných volbách za-

čal plnit své povinnosti poslance ve Vídni. Svůj mandát vykonával velmi 

úspěšně a nezapomínal na své voliče z východomoravských měst. Ve svém vo-

lebním obvodu se zasloužil o vypracování projektu později budované dráhy 

Vsetín – Bylnice, účinně pomohl při zřízení dívčího gymnasia ve Valašském 

Meziříčí, Okresního hejtmanství ve Vsetíně a Okresního soudu ve Zlíně. Vy-

mohl subvenci pro vodovod ve Vsetíně, zasadil se o provedení hrazení rozvod-

ňujících se bystřin i o zavedení telefonu. V tomto  kraji dřív působila  nekatolic-

ká moravská šlechta, dáleJan Blahoslav, Jan Amos Komenský, Jiří Třanovský, 

František Palacký a další. MUDr. Kraicz nezahálel, pokračoval ve svých veřej-

ných aktivitách a spolupracoval s T. G. Masarykem. 

A přišel rok 1911. Dne 31. března 1911 byla rozpuštěna říšská rada. Nové 

volby byly vypsány na 13. června. Profesor Masaryk byl vyzván, aby za obvod 

znovu kandidoval. Kandidaturu přijal. Měl za sebou čtyři roky skutečně plodné 

práce.Masarykova obliba u voličů rostla. Projevovalo se to i tím, že řada měst 

jeho volebního okrsku mu udělila čestné občanství. Valašské Meziříčí tak učini-

lo dne 5. října 1910. MUDr. Kraicz se s týmem svých spolupracovníků pustil 

opět do usilovné předvolební práce jako v roce 1907. Práci však měli usnadně-

nou a tyto volby již nebyly tak dramatické. Volby se konaly dne 13. června 

1911. Profesor Masaryk na Valašsku podruhé vyhrál. Bylo to za podpory 

MUDr. Kraicze, bez něhož by Masaryk stěží vyhrál a nemohl by aktivně zasa-

hovat do českého politického života i do mezinárodních vztahů. Ve svém dru-

hém volebním období se Masaryk věnoval především práci vědecké a politic-

ké. Dopisoval své dílo Rusko a Evropa, aktivně zasahoval do českého politic-

kého života i do mezinárodních vztahů hlavně v průběhu první balkánské vál-

ky.V té době měla evangelická církev augsburského vyznání v Čechách a na 

Moravě 75 sborů, z nichž se 28 českých sborů později připojilo 

k Českobratrské církvi evangelické. 



Začátek světové války postavil do nové role i poslance Masaryka. Ten se již 

připravoval na svůj rozhodující střet s habsburskou monarchií a odjel do emi-

grace dne 18. prosince 1914. Odjížděl jako říšský poslanec valašských měst, 

aby se vrátil jako první prezident osvobozeného státu. Těsně před odjezdem ješ-

tě navštívil Valašské Meziříčí a debatoval s MUDr. Kraiczem a dalšími zná-

mými. Válka připravila Masarykovi a Kraiczovi rozdílné osudy a znamenala 

také jejich dlouhé odloučení po čtvrt století trvajících kontaktech a vzájemné 

spolupráci. MUDr. Kraicz byl „Jeden z těch, kteří připravovali příchod“, nejen 

Masaryka, ale i Štefánika. Dne 28. října 1918 vznikla Československá republi-

ka, Tomáš Garrigue Masaryk se stal prezidentem republiky (zvolen 14. 11. 

1918) a členem sloučené české evangelické církve (generální sněm 17. a 18. 12. 

1918),která později přijala název Českobratrská církev evangelická. Tomáš 

Garrigue Masaryk se vrátil do Prahy až 21. prosince 1918. Po letech odloučení 

se Kraicz s Masarykem mohli opět setkat. 

Atmosféru prvního poválečného setkání Kraicze s Masarykem zachytila Ha-

na Kraiczová, dcera, v článku Masaryk – Kraicz(Věstník československých lé-

kařů č. 49, ročník 1937) a zároveň jím upřesnila průběh onoho slavného dne: 

„Přišel převrat. Masaryk se vrací do Prahy jako vítěz. Otec jej očekává památ-

ného 21. prosince v salonku Wilsonova nádraží. Mezi oficielními zástupci ne-

byl. Jakmile se Masaryk objevil ve dveřích salonku, tata k němu přistoupil, po-

dal mu ruku a řekl několik přátelských slov na uvítanou. Stiskli si oba ruce, 

usmáli se na sebe a bylo viděti, že presidenta Masaryka shledání s dávným pří-

telem potěšilo. Stiskli si oba ruce, usmáli se na sebe a bylo viděti, že presidenta 

Masaryka shledání s dávným přítelem potěšilo. Teprve potom přišlo přivítání 

oficiální.“ 

V témže článku popsala i průběh návštěvy u presidenta o několik týdnů poz-

ději: „Koncem ledna jsem šla s otcem navštíviti pana presidenta na Hrad. Za-

stihli jsme ho právě u večeře. Vzpomínky na staré přátelství, radost z prvního 

setkání, vliv nezvyklého prostředí, to vše v nás splývalo v podivný, nevyslovitelný 

pocit, který si snad pan president vykládal jako stísněnost, protože nás vítal slo-

vy: „Jako doma, jako jsme byli spolu dříve.“ Projevoval stejný zájem o naši ro-

dinu jako před lety a vyptával se na svůj volební okres, na lidi, kteří pracovali 

s ním i proti němu… Po večeři nám v sousedním pokoji vykládal o svých zkuše-

nostech z Ruska, Petrohradu, Moskvy, jak tam byl za revoluce v nebezpečí živo-

ta, jak se při poslední cestě z Norska do Anglie vyhnuli v posledním okamžiku 



bludné mině. A po besedě se šel pan president vyřídit korespondenci.  Zábavu 

mezi tím vedl Jenda Masaryk, který zahrál několik slovenských písniček. Po 

práci se přišel pan president ještě na nás podívat. Bylo to jako za starých časů“. 
Zdeněk Buchta 

 

*** 

 
Církev v proměnách času 

 

Půjčil jsem si tento nadpis ze stej-

nojmenné knihy, která vyšla 

k příležitosti padesátého výročí vzni-

ku naší církve, tedy v přelomovém 

roce 1968. Vybral jsem z této knihy 

krátký úryvek: 

„Život ve sborech se soustřeďuje 

kolem slova Božího, jež je zvěstová-

no v různých formách: při pravidel-

ných nedělních a svátečních boho-

službách, při biblických hodinách, při 

svátostech křtu a večeře Páně, při cír-

kevních oddavkách, při pohřbech, při 

konfirmačním cvičení, při zvláštních 

biblických shromážděních pro děti a 

mládež, při pastoračních návštěvách, 

při mimořádných církevních slavnos-

tech, při sjezdech a kusech. Příležitos-

tí k slyšení slova Božího je mnoho a 

záleží na členech církve, jak těchto 

příležitostí užívají. Je jisto, že životní 

tempo se zrychlilo, zaměstnanost se 

zvýšila a klade na pracující veliké ná-

roky, ale také se zmnožila příležitost 

k zábavě a všelijakému vyražení. Li-

dé si stěžují na nedostatek času a ně-

kteří tím omlouvají svou neúčast na 

bohoslužebných a jiných shromáž-

děních. Ve skutečnosti je to tak, že 

každý člověk si nakonec najde čas 

k tomu, co pokládá pro sebe za důle-

žité. A tak naposled jde o to, zdali 

člověk pokládá věci království Boží-

ho a věci víry za důležité či nikoli. 

Někteří členové církve byli napl-

nění obavou, aby přiznání ke křes-

ťanské víře jim nezpůsobilo újmu 

v jejich postavení a tak se začali se 

svou vírou skrývat. Jiní skutečně ve 

své víře polevili anebo se jí docela 

vzdali. Návštěva bohoslužeb ve 

všech sborech poklesla, někde více, 

někde méně. Nejlépe se drží ty sbory, 

které již v době toleranční byly silné, 

na Českomoravské vysočině a na 

Valašsku. Ale i některé sbory měst-

ské zůstávají na dobré úrovni.“ Tolik 

citace Viktora Hájka. 

Před padesáti lety bylo celkem 

v naší církvi 270 farářů a vikářů na 

celkem 272 farních sborů. Počet čle-



nů se uváděl celkem 282 000. Za dal-

ších padesát let, tedy v naší součas-

nosti je sborů celkem 251 a farářů, 

vikářů celkem 188.  Počet členů klesl 

na číslo 73 446. Za padesát let je úby-

tek  farářů  o 30%, v počtu členů je to 

ještě více, celkem úbytek o 74%.  

A na závěr ještě citace Viktora 

Hájka. Jsou to slova, která mohou za-

znít i dnes ke stému výročí trvání naší 

církve: „Se svou činností církev ni-

kdy nemůže být spokojena. Musí si 

být vědoma toho, že její Pán jí uložil 

úkoly mnohem větší, než ona plní, a 

že všecka práce je poznamenána lid-

skou slabostí, hříšností a nedověrou, 

ale také lidskou pohodlností a malou 

pílí. Jde o to, zdali církev opravdu 

využívá všech svých možností, které 

jsou jí dány, a zdali svým chabým 

svědectvím i neukázněným životem 

svých členů není někdy tomuto světu 

spíše pohoršením, než dobrým pří-

kladem. Tyto myšlenky nás vedou 

k hlubokému pokání a k vroucím 

prosbám o Boží  odpuštění, milosti-

vou pomoc i požehnání do příštích 

let.“ 
Lubomír Bureš 

 

*** 

Čekáme právě na Tebe 
Dětský pěvecký sboreček Notička startuje již 4. října v 17.00 hod. na faře. Pokud rád(a) zpíváš, tak neváhej a přijď 

mezi nás. Těšíme se na Tebe.  

 

Dětský pěvecký sboreček Notička funguje od 

podzimu roku 2014. Začínali jsme původně  

s poměrně malými dětmi. Uběhly však čtyři 

roky a děti, které navštěvují Notičku již od za-

čátku, trochu povyrostly, přesto stále 

v docházce nepolevily. Zároveň se každým 

rokem rozrůstáme, i díky tomu, že Děti 

z Notičky si přivádějí své kamarády, z čehož 

mám velkou radost. Zpíváme křesťanské písně, 

skrze které poznáváme a chválíme Pána Boha. I v letošním školním roce by-

chom se chtěli scházet pravidelně každý čtvrtek v 17 hod mimo prázdniny a 

státní svátky. Těšíme se na nové členy. 
Michaela Kovářová 

 



Masarykův odkaz 

 

Povinnosti k sobě. 

Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede po-

ctivým úsilím aspoň zčásti uskutečnit svoje ideály. 

Je po štěstí, jakmile je někdo schválně hledá. Ten, kdo hledá štěstí, již je ztra-

til. 

Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a 

otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém 

povolání. 

Když jsem postaven před nějaký úkol, tož neuhnu, a co jsem začal, to hledím 

dodělat. 

Žena má stejné právo na samostatnost jako muž. 

Kdo pije, nemyslí, kdo myslí, nepije. 

Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější 

světový názor a způsob života. 

Nemít strachu, ze strachu se lidé dopouštějí násilí, že strachu lžou. Nebát se a 

nekrást! 

I kdyby nebylo válek, nebudou nikdy zbytečny dvě základní vojácké vlast-

nosti každého celého muže: kázeň a statečnost. 

Nikdy jsem necítil valného rozdílu mezi prací kladivem a perem. Jen když 

nás spojuje pevná vůle k svobodě a lidskosti. 

Inteligentem není, kdo má plný kufr vysvědčení, ale kdo myslí, ať je profesor, 

úředník nebo dělník. 

Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. 

Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí 

jenom položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. 

Dobrý dělník není méně hodný než dobrý president. 

                                                                                                                                            TGM 

 



Jan Pellar   - Evangelický farář 
22. 9. 1814 - 14. 4. 1898 

 

„Mějte v paměti ty,  kteří vás vedli a kázali vám  Slovo Boží.“                                                                                                                 

                                                                                                     Židům 13/7      

Jan Pellar, evangelický farář z Těšínského Slezska, který obětavě sloužil čes-

ké evangelické církvi augsburského vyznání na Valašsku v toleranční době 

(1781 – 1861) a pak v Krucemburku na Vysočině, prvním tolerančním evang. 

sboru a. v. v Čechách. Následoval tak zřejmě prvního kazatele z Těšínského 

Slezska, kterým byl Ernst Ludwig Schubert, který po vydání Tolerančního pa-

tentu (1781) odešel z Těšína do nově vzniklého evangelického sboru a. v.  

v Holčovicích v Opavském Slezsku, po něm do roku 1822 ve sboru sloužil jeho 

syn Ernst Tobias Schubert. Těšínská konzistoř tak nejprve pomohla svým sou-

věrcům na Opavsku, kteří za protireformace statečně uchránili svou víru a do 

svých tolerančních sborů na Těšínsku začala povolávat duchovní ze Slovenska. 

Jan Pellar byl dalším evangelickým farářem na Valašsku z Těšínského Slezska, 

po Janu Strumenském (ze Struměně, Strumień), evang. faráři v Pržně od roku 

1601 a po Jiřím Třanovském, který v roce 1625 musel opustit Valašské Meziří-

čí.  

Jan Pellar se narodil dne 22. září 1814 ve Velké Tisovnici (dnes Cisownica 

v Polsku) rodičům Janu Pellarovi a Anně, roz. Chmielové. Téhož dne byl po-

křtěn v evangelickém kostele v Ustroni. Jeho otec, učitel ve Velké Tisovnici, 

přijal v roce 1821 místo církevního učitele v evang. sboru a. v.  v Hošťálkové na 

Valašsku, kde v roce 1843 zemřel. V toleranční době odešel z našeho kraje také 

církevní učitel Jan Sikora z Oldřichovic do německého evang. sboru a. v. do 

Holčovic, odsud v roce 1844 do českých sborů do Hošťálkové a Hodslavic na 

Valašsku. V toleranční době také odešel evang. farář a. v. Josef Kovář (nar. 

1815) z Hošťálkové do německého tolerančního sboru v Habřině u Litoměřic. 

Kazatelé a učitelé dovedli v té době sloužit v místně příslušném jazyce (česky, 

polsky, německy), jiní přicházeli z Uher a mluvili slovensky nebo maďarsky. 

Škoda jen, že za sto let (na přelomu 18. a 19. století) tomu bylo jinak a většinou 

vypjatý nacionalismus zeslaboval naléhavost zvěsti evangelia a kalil ducha bra-

trství. 

 



Budoucí kazatel Jan Pellar studoval na evangelickém gymnasiu v Těšíně 

(1827 – 1833), pak studia filosofie a teologie v Bratislavě. V roce 1841 byl or-

dinován v Brně a nastoupil do evang. a. v. sboru v Pržně u Vsetína, jak sám 

uvádí: „…přistěhoval sem se hned na své určené místo na štědrý den do Pržna, 

kde jsem u velikého davu lidu na den nar. Krista Pána mou nástupní kázeň dr-

žel a krom toho mnohými prácemi unaven, ještě churavý, v ostatních sváteč-

ních dnech služby Boží vykonávati musel, až sem konečně do těžké nemoci 

upadl. Sotva se zotaviv, musel jsem obtížnému obyčeji se podrobiti a s koledou 

obcházeti, načež mi nové práce nastaly, totiž o budoucí evang. školu v Pržně 

pracovati a v čas půstu dítky ku konfirmaci připravovati“. V manželství 

s Karolinou Amalií, roz. Schmidmayerovou (otec Jindřich, celní úředník 

v Opavě, matka Amalie, roz. Paliková z Těšína) se narodili synové Emil, Karel, 

Jindřich, Gustav a Jan, kteří pokračovali v díle svých předků jako učitelé nebo 

kazatelé Kristova evangelia. 

K evangelickému sboru a. v. v Pržně patřila i diaspora ve Valašském Meziří-

čí. V blízkém okolí byly evang. sbory a. v. v Hošťálkové, Ratiboři a Vsetíně a 

sbory reformované církve v Růžďce, Velké Lhotě a Vsetíně. Jan Pellar praco-

val v době nelehkého budování nových sborů, kdy mnozí toleranční kazatelé na 

Valašsku se setkávali s velkými problémy, chudobou a mnohdy i 

s nepochopením ve vlastních řadách. Jan Pellar se na Valašsku stýkal 

s Františkem Palackým (Otec vlasti, Dějiny národa českého) a seznámil se 

s českou reformací. V době Pellarova působení měla evangelická a. v. církev na 

Valašsku deset sborů a sídlem seniora byl evang. sbor a. v. s německým vede-

ním v Suchdole nad Odrou. V toleranční době (1781 – 1861) vzniklo 

v Čechách a na Moravě 24 evangelických sborů augsburského vyznání.  

Farář Jan Pellar se zasloužil o zřízení samostatné evangelické školy v Pržně, o 

níž zdejší církevníci marně usilovali od roku 1810 a „třikrát a sice r. 1816, 1826 

a 1837 byla jejich žádost nevlídně odmrštěna“. V lednu 1842 vypracoval a po-

dal dvě žádosti seniorátnímu úřadu v Suchdolu nad Odrou a vrchnostenskému 

úřadu na Vsetíně, aby „bylo povoleno zříditi v Pržně evangelickou školu“. Do-

sud nikdy nebyla, jak sám vyznává, pro takové úsilí doba příhodnější. „Nebo 

právě toho času byl na Vsetíně vrchní pán Jiří Špek, jediný to od nepamětných 

časův na vsetínském panství spravedlivý a nám evangelíkům přející vrchní. Je-

ho podporováním a pomocí vymohla sobě církev helv. vyz. růžečká (v Růžď-

ce) svou vlastní školu“. Evangelická škola v Pržně byla postavena v letech 1844 



– 45, dále sbor založil v roce 1849 evangelickou školu v Mikulůvce (později 

filiální sbor, dnes kazatelská stanice), kde po roce 1989 postavili nový kostel. 

V období politických a náboženských změn v roce 1848 byl Jan Pellar zdr-

ženlivý. Evangelický lid na Valašsku očekával rychlý konec tolerančních ome-

zení, svobodu a zrovnoprávnění s katolickou církví. Varoval své církevníky 

před přehnanými nadějemi. Jan Pellar byl v evangelickém Pržně v  roce 1850 

zvolen prvním konstitučním starostou a začal budovat nový kostel. Přesto uva-

žoval nad odchodem a v roce 1856 se ucházel o uprázdněný haličský sbor 

v Ugartsthalu, dnes Kalusz na Ukrajině a téhož roku i o Ustroň na Těšínsku. Jan 

Pellar „se nevrátil do země svých otců, jak zamýšlel, nýbrž zůstal ještě několik 

let na Valašsku a teprve v květnu 1865 přesídlil do Čech, kam jej povolal sbor 

krucemburský“. Jednalo se o první český evang. a. v. sbor po vydání Toleranč-

ního patentu. I zde pracoval v rozsáhlé diaspoře (Hlinsko, Chotěboř, Sobíňov) a 

postavil novou evangelickou školu (1888 – 1889). Pastor Jan Pellar zemřel dne 

14. dubna 1898 v Krucemburku a je pohřben na místním evangelickém hřbito-

vě. Zanedlouho po jeho smrti měla evangelická církev augsburského vyznání 

v Čechách a na Moravě 75 sborů, z nichž se 28 českých sborů v roce 1918 při-

hlásilo k Českobratrské církvi evangelické. 

Pastor Jan Pellar sloužil česky a německy, jeho otec (učitel v Hošťálkové) 

vedl rodinnou korespondenci v polském jazyce a poznámky v polské bibli 

(Gdaňsk 1632). V díle svého otce pokračovali jeho synové Emil Pellar, pastor 

ve Velké (Hrubé) Vrbce, zemřel v Jihlavě (evang. a. v. kostel 1875-78)  a 

Gustav Pellar, pastor v Krucemburku, dále učitelé Jan Pellar, učitel v Malé 

Vrbce a Javorníku a Karel Pellar, učitel v německé škole v Schönbachu (dnes 

Krásná u Aše) a Jindřich Pellar, naddozorce finanční stráže, zemřel 

v Krucemburku. Na synovce pastora Jana Pellara na Valašsku dodnes vzpomí-

nají v písni My jsme Valaši, jedna rodina v textu „my jsme ti sirotci po Peláro-

vi“. Z rodu evangelického faráře Jana Pellara v evangelické a. v. církvi (od roku 

1918 v ČCE) v Čechách a na Moravě dále působili Emil Pellar (1901–1974) 

katecheta, Jan Amos Pellar (1905–1982), senior v Hradci Králové a Pavel Pel-

lar (1932-2010), senior v Plzni. V současné době je v činné službě Ondřej Pellar 

(1966), jáhen západního sboru ČCE v Plzni a pravnuci Emila Pellara, faráře ve 

Velké Vrbce  činní v církevní službě: Pavel Keřkovský (1953), profesor Evan-

gelické teologické fakulty University Karlovy v Praze a Jan Keřkovský (1958), 

senior v Jihlavě. 



Do roku 1918 působili v evangelické církvi augsburského vyznání v Čechách 

a na Moravě tito evangeličtí faráři, pocházející podle jména (příjmení) 

z Těšínského Slezska: Babilon – Křesťanovice, Gurniak – Chomutov, Janik – 

Suchdol nad Odrou, Kubisch – Habřina u Litoměřic, Matuszek – Trutnov, Mi-

chalik - Ostrava a Twardzik – České Budějovice. Interiér evangelického kostela 

v Krucemburku byl v roce 1946 přebudován, přičemž ztratil luterský ráz, nao-

pak evangelické sbory v Pržně a Vsetíně tyto změny neučinily a dodnes si za-

chovaly luterské učení a liturgii. 
Zdeněk Buchta 

 

 

*** 

 



Mít pravdu?!  

Je po prázdninách, nastalo nové 

období, nový školní rok a tak nám 

zůstávají vzpomínky. Dobré nebo i 

méně dobré. Můžeme žít se vzpo-

mínkami, ale nedá se žít ze vzpomí-

nek. Během prázdnin jsme, já a moje 

žena, mohli zažít a prožít několik se-

tkání. V současné době je nabídka 

takových prázdninových setkání a 

dovolených docela široká, a tak si 

člověk musí vybírat; všechno se stih-

nout nedá. Vzpomínám si na dřívější 

časy, kdy jsme si vážili toho, že jsme 

se mohli účastnit setkání křesťanů, 

která byla možná (nebo i nemožná), 

nebylo jich moc a vážili jsme si jich. 

Leč doba se mění, dnešní nabídka je 

velmi široká a nastupuje nebezpečí 

jisté inflace a toho, co dnes můžeme 

mít a dělat, si už tolik nevážíme 

(mám aspoň takové obavy). Z toho, 

čeho jsme se letos o prázdninách 

mohli účastnit, a byla to dvě charis-

matická setkání (menší a velké) a 

jedna společná rodinná dovolená, 

bych chtěl vyzdvihnout několik věcí. 

Na oněch obou setkáních mne zaujal 

a oslovil vyjádřený a zdůrazněný 

rozdíl mezi tím „mít pravdu“ a „patřit 

pravdě“. Myslím si, a jsem rád, že to 

bylo zdůrazněno, že je potřebné si 

tento rozdíl uvědomit. Mít pravdu, 

tedy být majitelem pravdy, je dost 

nebezpečné. Protože, jsem-li majite-

lem pravdy, tedy mám pravdu, zna-

mená, že když někdo říká něco jiné-

ho než já, pak nutně pravdu nemá, 

protože pravdu přece mám já! Pokud 

člověk nemá sebereflexi, pokud ne-

má tzv. „zpětnou vazbu“, tak to ve 

svých důsledcích vede k „nepokoře“ 

a tedy k pýše. Jiná věc je situace a po-

stoj, když „patřím pravdě“. Pak jsem 

schopen a ochoten přijímat názor 

druhého člověka a být přece jen 

aspoň trochu pokorný. A připomeň-

me si, že patřit pravdě znamená patřit 

pravdě s velkým „P“, tedy patřit Ježí-

ši Kristu, který řekl, že on „je ta cesta, 

pravda a život“. A to už je „jiná ká-

va“. Pak už jsem schopen naslouchat 

člověku vedle sebe a přijímat jeho 

třeba odlišný názor a jít s ním kousek 

cesty. Vůbec tím nechci relativizovat 

skutečnost a pojem pravdy, chtěl 

jsem jenom připomenout cestu, jak k 

ní nejlíp dojít. Chtěl bych, abychom 

patřili té Pravdě, která se za nás obě-

tovala, abychom patřili Ježíši Kristu; 

a vůbec to nemyslím jakou nějakou 

zbožnou frázi nebo jako něco, „co se 

má a musí říkat“. Na to ještě navazuje 

další vzpomínka z oněch letošních 

setkání, totiž, že když mluvíme o 

„meči Ducha, kterým je Boží slovo“ 

(podle Pavlova dopisu Efezským), 

tak bez Ducha svatého se toto slovo 

stává v našich rukách klackem, kte-



rým mlátíme lidi kolem sebe po hla-

vách. Pak „můžeme mít pravdu“, ale 

tu svou pravdu. A to by nebylo moc 

dobré. Pak nutně dospějeme k otázce, 

ke které dospěl Pilát, když soudil Je-

žíše, totiž „a co je pravda“? Nechť 

touto pravdou je pro nás vždycky Je-

žíš Kristus ukřižovaný a vzkříšený. 

Tolik několik vzpomínek a úvah po 

letošních prázdninách. 

Milan Michalík 

 

 

*** 

 

 

Vážení přátelé, sestry a bratři našeho sboru, 

přichází čas, abych Vás všechny oslovil a informoval o tom, co se v naší 

společné firmě KwR Kovář, s.r.o., děje. 

Mnozí víte, že se nám podařilo vyřídit nejen stavební povolení, ale také 

příspěvek Evropské unie na bydlení v „Domě s pečovatelskými byty“. 

Chtěl bych zmínit historii, která Vás, myslím, bude zajímat, a která tomuto 

předcházela. 

Mé poděkování patří především bývalému starostovi Jardovi Šabršulovi, 

který ještě za hluboké totality na pozemku, kde tyto byty stavíme, nedovolil po-

stavit Obřadní síň. Jeho slova na poradě předsedů Místních národních výborů 

z širokého okolí („Na co obec potřebuje obřadní síň, když nemáme holičství, 

kadeřnictví a podobné služby.“) byla rázná a v té době odvážná. Pronesl tehdy 

větu: „Pro jednoho neznaboha za rok, s kterým se zde rozloučíme, nestojí za to 

Obřadní síň stavět, protože tu máme dva kostely a dva hřbitovy. Nutně potřebu-

jeme Dům služeb.“ 

Díky tomuto rčení se zahrada „U Čecháčků“ neproměnila v Obřadní síň. 

Zůstala však v územním plánu jako „pohřebiště“. Trvalo téměř dva roky, než se 

tento název podařilo změnit na pozemek pro „Dům s pečovatelskými byty“. 

Tehdy jsem byl v zastupitelstvu obce i ve staršovstvu našeho evangelické-

ho sboru a usiloval jsem o koupi tohoto pozemku, především pro náš sbor. To 

se mi nepodařilo. Ale po všech proběhlých jednáních jsem se rozhodl, že po-

zemek odkoupím sám, jako firma, a spolu se svým synem Milanem jsme se 

rozhodli, že zmiňovaný dům zde vybudujeme. 



 

Dnes tu stojíme a rádi bychom nabídli bydlení všem potřebným, kteří mají 

více jak 65 let a kteří chtějí své přibývající roky prožívat v důstojném prostředí 

tohoto „Domova“. Tyto byty jsou cíleně určeny pro seniory a smyslem tohoto 

projektu bude ubytování pro každého, kdo do takové skupiny patří. 

Tímto to dáváme všem na vědomí. Nabízíme 24 bytů o ploše jednoho by-

tu 44,9 m2. Pokud by se tyto byty nenaplnily zmíněnou kategorií seniorů, bude 

tato informace a možnost nabídnuta i lidem mladším. 

Po dobu dvaceti let zde bude platit vyhláška Ministerstva místního rozvo-

je, že za každý metr čtvereční obytné plochy bude ubytovaným účtováno regu-

lované nájemné, což v dnešní době činí 57,20 Kč/m2. K tomu je ovšem potřeb-

né připočíst částku za energii, výtah, společné prostory apod. 

Věřím, že můj nejmladší syn Milan zajistí všem zúčastněným co největší 

komfort bydlení. 
Milan Kovář, jednatel firmy 

 

 

 

*** 

 

 

 

Poděkování 

Manželé Petr a Petra Kovářovi chtějí vyjádřit své poděkování a vděčnost 

všem těm, kteří se modlili za uzdravení jejich nemocné dcery Sáry. Podstoupila  

těžkou operaci srdce, která dopadla velmi dobře a nyní může docházet jen na 

pravidelné kontroly v místě svého bydliště. Bůh vyslyšel naše prosby, Jemu 

buď čest a sláva. 

 

 

 

 

 



PODZIMNÍ SBOROVÝ PROGRAM 2018 

30. září   Bohoslužby pro seniory – sborový dům ve 14 hodin 

14. října  Mládežnické bohoslužby 

20. října  Tvoření: Šikovné ručičky – sokolovna od 14 hodin 

21. října  Neděle Díkčinění – kostel v 10 hodin 

11. listopadu  Shromáždění v Rajnochovicích – ve 14 hodin 

2. prosince  1. Adventní neděle 

Kromě těchto shromáždění Vás všechny srdečně zveme k pravidelným nedělním bohoslužbám v 10 ho-

din a k dalším shromážděním během týdne. 

 

*** 

SHROMÁŽDĚNÍ VE SBORU 

pondělí  

12.35 hodin – náboženství ve škole (1. – 4. třída) 
13.35 hodin – náboženství ve škole (od 5. třídy) 
úterý  

19.00 hodin – biblická hodina na faře 
středa 

16.00 hodin – biblická hodina v DPS 
19.00 hodin – cvičení sborového zpěvu (první schůzka 26. 9. 2018) 
čtvrtek 

17.00 hodin – cvičení dětského pěveckého sboru „Notička“ 
pátek  

16.00 hodin –  dorost 
19.00 hodin – mládež 
neděle  

10.00 hodin – nedělní bohoslužby 
10.00 hodin – nedělní škola 
19.00 hodin – modlitební setkání 

 

 

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 

 

 

http://hostalkova.evangnet.cz/?page_id=4
mailto:janaflachsova@email.cz


Biblický text: 

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

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

 

 

 
 

 

Salár a peněžité dary můžete zaplatit osobně v hotovosti po konci nedělních 

bohoslužeb paní pokladní, Kamile Zimčíkové,  nebo můžete zaplatit bezhoto-

vostně na účet našeho sboru:  

č.ú. 112 734 180/0300 

Jako variabilní symbol použijte 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 koncem listopadu 2018 a bude mít téma:“Vánoční zvěst“  

Kontakt: lubomirbures@centrum.cz; tel.: 775 220 564 


