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V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se v neděli 23. 1. 2022 
konala v chrámu sv. Václava v Lubině (Větřkovice) společná ekume-
nická bohoslužba, které se účastnil i bratr biskup Tomáš Chytil na 
pozvání místního faráře P. Jana Jurečky. 

NO Ostrava – Svinov hostila na 
„tříkrálovém koncertě“ Ostravský smíšený sbor.  

V NO Ostrava – Stará Bělá  
vystoupil klezmerový soubor Létající rabín, který  
přinesl porci dobré hudby i dobré nálady všem přítomným posluchačům.  

Malé ohlédnutí za některými zdařilými akcemi v naší diecézi 

Máme své vlastní logo! 
Zde můžete vidět varianty vítězného návrhu od bratra faráře Rostislava Valuška. 
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 Do nadcházejících událostí svým skromným dí-
lem promlouvá i další číslo našeho diecézní časopi-
su. Homilii laskavě sepsal emeritní bratr biskup Ru-
dolf Göbel. Jak přistoupit k postu dnes osvětluje 
emeritní biskup brněnský Petr Šandera. Dobu komu-
nismu připomíná Vladimír Šiler v souvislosti 
s Ostravskem a osobou vědkyně Eriky Kadlecové. 
Vladimír Šiler pak ještě nabízí osvěžující a nápaditou 
úvahu ke spiritualitě dneška. Seznámíme se s osob-
ností Husova sboru v Litovli, sestrou Jitkou Soldáno-
vou, která již více než 50 let doprovází bohoslužby 
hrou na varhany. Zajímavý rozhovor pořídila s. Mo-
nika Bartková s farářkou Ladislavou Svobodovou 
z Opavy. Ani náš občasník nemůže opomenout výro-
čí významného učitele, teologa a biskupa Jednoty 
bratrské Jana Amose Komenského. Bohdan Kaňák je 
odborníkem navýsost povolaným, aby nám připo-
mněl, jak se k učenci světového formátu stavěla a 
staví Církev československá husitská. V tomto čísle 
také představujeme nové diecézní logo, jehož auto-
rem je Rostislav Valušek. Jen on může předložit čte-
nářům jeho myšlenkový podtext. Děti si mohou lá-
mat hlavy nad velikonočním kvízem. Od L. G. Petero-
vé a G. Bjolkové jsou k dispozici zprávy z uplynulých 
akcí a samozřejmostí jsou pozvánky k tomu, co nás 
čeká, včetně velikonočních bohoslužeb v našich sbo-
rech.  
     Sestry a bratři, opět jsou tu Velikonoce. Přeji nám 
všem, abychom pocítili něco z tajemství Boží lásky 
v našich životech, té, která není podmíněna poča-
sím, náladovostí, ani vrtkavými manýry vládnoucího 
establishmentu. Lásky, která je silnější než smrt. 
Chci Vám také poděkovat za účinnou pomoc potřeb-
ným, solidaritu a šíření radosti v tomto světě.  
 
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi svým zmrtvýchvstáním pře-
mohl a zdolal naše hříchy. Proč bychom se měli tedy 
bát a děsit? Proč bychom neměli být dobré mysli?  
A proč bychom se neměli radovat? 
 
Požehnaný čas velikonoční vám všem! 
 

                                                                                               
Tomáš Chytil, biskup 

 Vážení a milí čtenáři, sestry a bratři v Kristu, zdra-
vím vás ve dnech, kdy televizní kanály zahltily zprávy 
z Ukrajiny, válka se všemi důsledky si uzurpuje po-
zornost těch, kteří ještě neotupěli a přirozeně se 
obávají, co a jak bude dál. Už jsme si zvykli, že pro-
gnózy odborníků jsou rozmanité. Od těch, kteří již 
přiřkli vítězství Ukrajině, po ty, co sdělují, že tato 
země nemůže Rusku dlouhodobě odolávat. Rozhod-
ně nevymizela kauza „koronavirus“, jen se jí nedo-
stává tolik prostoru v masmédiích, jako tomu bylo 
v předešlých dvou letech. Energetická krize se pro-
hlubuje. A pak jsou zde naše vítězství i porážky, ra-
dosti i trápení, které prožíváme jako jednotlivci, ro-
diny, ale i církevní komunity.  
     Asi vás proto překvapím, když připomenu biblic-
kou perikopu z přelomu adventu a Vánoc, a to kon-
krétně setkání dvou těhotných, Alžběty a Marie. Je-
den vykladač tuto situaci totiž neváhal aplikovat na 
obdobné pocity radosti velikonočních dní. Nespojuje 
obě události už krátké vyznání Pán žije? Nezní to 
vznešeně, jaké důsledky má nakonec nesnadná ces-
ta, díky níž se ale dává životu zelená? Evangelista 
Lukáš se nebojí obsadit do hlavních rolí ženy, byť 
jejich svědectví tehdy nemělo valného významu. 
Jsou to ony, které v nás vzbuzují otázky o čistotě du-
še, vnitřním nastavení srdce, zda i naše víra, naděje 
a láska umožní tady a teď překonávat překážky a při-
jmout krásu a dobro v jakékoli podobě. Důsledkem 
je dobrořečení, radost, víra, kdy se rodí Kristus v nás 
samotných. 
     Evangelium – dobrá, radostná zpráva nese naději. 
Jsme konkrétně osloveni vstoupit do velkého příbě-
hu, jejž někteří neváhají označit za největší událost 
v dějinách Země. Bylo by nedorozuměním zůstávat 
kdesi opodál, lapidárně řečeno „mimo“. O slavnost 
půjde tehdy, necháme-li se oslovit a prostorem, do 
kterého vstává Kristus a kraluje, bude náš život. 
     Bůh působí nemožné skrze Ducha, který i nám byl 
dán, aby v nás přebýval a zevnitř všechno proměňo-
val. Vždyť proto jde o radostnou zprávu, že jsme po-
zváni, abychom svou touhou a otevřeností mohli 
přijmout Slovo, abychom jako Maria mohli přinášet 
druhým Krista. Každému z nás zaznívá zvěst: Bůh je 
stále s tebou – na vrcholech i v hlubinách tvého ži-
vota. Nic tě od něho nemůže oddělit: ani smrt ani 
život ani nic současného ani budoucího, a ani žádné 
jiné stvoření tě nemůže oddělit od Boží lásky, která 
je v tomto Kristu, Ukřižovaném a Vzkříšeném. 

  Úvodní slovo biskupa 
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Sí la smrti a zka zy se den za dnem staví  proti z i-
votu. V cele  sve  bezohlednosti. Projevuje se bru-
talitou a na silí m – od obe tí  dopravní ch nehod, 
nevyle c itelny ch nemocí , doma cí ho na silí  i smrti  
a utrpení  v rodinne m kruhu az  po nec ekane  po-
hromy, jako je covidova  pandemie nebo nic iva  
va lka kousek za nas imi hranicemi, jak se to pra ve  
de je na Ukrajine . Tak stras ne  je smrt skutec na , 
tak neodvolatelna , a tak na dosah. 
      Co s nas í m z ivotem tva r í  v tva r  smrti? V na-
s em za padní m sve te , kde vla dne individualismus, 
jsou pra va a svobody jednotlivce stave ny nad je-
ho povinnosti vu c i celku pospolitosti. Postmo-
derna pr eva dí  vs echny hodnoty na nulu a mnoha 
lidem se zda , z e ne jaky  nadosobní  rozme r z ivota 
je nesmysl a cele  kr esťanství  jsou poha dky. Ne -
kdo aspon  r ekne, z e lidsky  z ivot je pr í lis  kra tky , 
aby se bylo moz ne  vyja dr it bez pochybností . Kaz -
da  odpove ď, i ta kr esťanska , stara  2000 let, z e 
zu sta va  fragmentem, ktery  jen klade nove  ota zky. 
Ale my jsme uve r ili Pa nu Kristu. 
     Co z toho vlastne  ma me, z e jsme kr esťa-
ne ? Kr esťane  nejsou leps í  lide , ale jsou na tom 
le pe. A co to znamena ? Pro me  – a pro va s? Odpo-
ve dí  na tuto ota zku je Jez í s u v pr í be h. Ne kdo r ek-
ne, z e v období  pas ijí , ktere  je pra ve  pr ed na mi, 
se tahle odpove ď zda  by t dost obtí z na . Jez í s  – na 
ceste  do Jeruzale ma, my s ní m. O dva tisí ce let 
pozde ji, ale sta le na stejne  ceste  jako jeho uc ední -
ci. Ví me, c eho se ba li: Cesta do Jeruzale ma skonc í  
na Golgote . Pr i surove  poprave  na kr í z i. To bude 
Velky  pa tek 
     Po Velke m pa tku vs ak pr ijdou Velikonoce.  
A velikonoc ní  poselství , z e smrti a utrpení  nepat-
r í  poslední  slovo. Jez í s  r í ka : „Nemyslete si, z e va-
s e nade je se naplní  tí m, z e vlastne  jiny m zpu so-
bem zí ska te, co od tohoto sve ta chte jí  dostat ti, 
kdo se klane jí  jeho modla m. Va s  z ivot se va m po-
dar í , kdyz  budete de lat ne co, co pomu z e ne komu 
jine mu, anebo mu dokonce zachra ní  z ivot. Ani ja  
tu nejsem proto, abych si nechal slouz it. Slouz í m. 
A ja  pouz í va m svu j z ivot k tomu, abych pr inesl 
svobodu. Pro va s. Pro vs echny, kter í  tomu rozu-
mí .“ 
     Mzda v tomhle Jez í s ove  Boz í m sve te  se vypla cí  
jinak, nez  je na te to zemi zvykem. Odme nou za 
na s  z ivot, jak ho pro na s chce Bu h, je sa m z ivot 
prome ne ny . Ne ne kdy ve vzda lene m kra lovství , 
ale teď, v tomto c ase. Jez í s  tento sve t skutec ne  
zme nil. Jeho prostr ednictví m se totiz  me ní  nor-

my. Skrze ne j se Boz í  svoboda sta va  svobodou 
z ivota. A to je ovoce vzkr í s ení . 
  
 Nejstars í  novoza konní  zpra vu o vzkr í s ení  
najdeme u apos tola Pavla (1 Kor 15, 1 a na sl):  
 
 „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, 
které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je 
základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte 
spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval 
– vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal 
jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus 
zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; 
byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Pe-
trovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti 
stům bratří najednou; většina z nich je posud na 
živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubo-
vi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se 
jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ 
 
     Jez í s  byl vzkr í s en! V Pavlove  poda ní  není  ani 
slovo o pra zdne m hrobu, ten se objeví  az  
v pozde ji napsany ch evangelií ch. A je dobre  vide t, 
z e vzkr í s ení  hla sají  Jez í s ovi uc ední ci jes te  pr ed 
tí mhle masivní m novoza konní m obrazem. Mno-
ha souc asny m de tem technicke ho a ve decke ho 
vide ní  sve ta pr ijde pr í be h o pra zdne m hrobu ja-
ko pr í lis  poha dkovy  na to, aby byl argumentem 
pro Jez í s ovo vzkr í s ení . Nestrhne je ba snicka  moc 
pr í be hu a je to pro ne  pr eka z kou. Tak Pavlova 
zpra va mu z e by t dobry m za kladem pro kr esťan-
ske  hla sa ní  dnes ní mu c love ku. 
     Na s  pohled na vzkr í s ení  a na pr í stup 
k c asne mu z ivotu souvisí  take  s pojetí m spa sy. 
Protoz e vzkr í s ení  je i te lesne , ty ka  se cele ho c lo-
ve ka, a ne jenom dus e. Ty ka  se ne jenom budouc-
nosti, ale za sadne  a na první m mí ste  nas í  pr í tom-
nosti. Proto jsem citoval text 1 Kor 15. Ale tr eba 
v Ř í m 8, 24, kde Pavel pí s e „byli jsme spaseni 
v nade ji“, tady spa sa uz  nastala, i kdyz  v plnosti 
bude jes te  dovrs ena. Spa sa není  ne co, co pr ijde 
az  jednou, ale ne co, co se de je c a stec ne  uz  nyní   
a na c em se mu z eme podí let. Protoz e budoucí  
spa sa se vlamuje do tohoto sve ta, ty ka  se toho, co 
Bu h de la  nejen v na s, ale i nas í m prostr ednictví m 
tu a nyní . Jes te  bych uvedl jeden text z Marka, 
kde se pí s e: „Amen, pravím vám, že někteří z těch, 
kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží 
království, přicházející v moci.“ Znamena  to, z e 
vzkr í s ení m Krista sestoupilo Boz í  kra lovství  na 

 Velikonoční homilie 
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tuto zem. Ne v plnosti, ale zatí m c a stec ne  a my 
jako obc ane  toho kra lovství  jsme povola ni jeho 
vliv rozs ir ovat. 
       Po celou dobu kr esťanske  cí rkve je Jez í s ovo 
vzkr í s ení  pro lidi take  tajemství m Boz í  la sky  
k na m. Americky  teolog Brennan Manning na-
psal: „Nesnaz te se ho pochopit, nepodar í  se va m 
to. Nesnaz te se ho vide t. Ani to se va m nepodar í . 
Snaz te se to z í t.“ Je tr eba ude lat skok ví ry. Ví ra je 
milost, o kterou ma me prosit. 
      Uc ední ci proz ili prome n ují cí  zkus enost 
s Kristem a najednou uz  nebyli zmatení  a ustra-
s ení . Zac ali sami ka zat, s odvahou a nads ení m. 
Nepatr ili ke spolec enske  elite . Uve domili si ob-
rovske  bohatství , ktere  mají  v Kristu. Lide , kter í  
vide li apos toly, z asli nad tí m, co de lají  a co r í kají . 
Protoz e to byli lide  neuc ení  a prostí . Proti nim 
stojí  velekne z í , kter í  byli  vs e, jen ne neuc ení   
a prostí . Pr esto i oni musejí  apos toly bra t va z ne . 
Apos tolove  byli podle slov Pí sma „naplne ni Du-
chem svaty m“ a to jim da valo moc a odvahu. Na-
ví c, kdyz  lide  vide li apos toly, najednou zase vide li 
Jez í s e. Najednou vide li to, c emu se r í ka  pa te  
evangelium. Byli najednou pra ve  apos tolove ,   
a ma me jimi by t i my. 
       Bu h chte l, aby byl Jez í s  vra cen k z ivotu, k pl-
ne mu z ivotu, aby kaz dy  c love k mohl plne  z í t. Jez í -
s ovo vzkr í s ení  je ví te zství m z ivota nad smrtí . Da-
lo by se r í ct, z e ve srovna ní  s vs eobecny m sme r o-
va ní m ke smrti je to velmi vy jimec ne  ví te zství . 
Nepochybne  je to tak, ale co je tu pro na s pod-
statne : Tohle ví te zství  není  vy jimkou, ktera  po-
tvrzuje pravidlo. Zjevuje na m, z e to, co se stalo 
Jez í s i, platí  i pro na s. Jez í s ovo vzkr í s ení  je pro na s 

pr í slib, je to pro na s nade je a naplne ní . Kra tce 
pote , co slavny  anglicky  spisovatel Chesterton 
uve r il, pr is el k  ne mu novina r  a poloz i l  mu 
ota zku: Kdyby se na hle objevil vzkr í s eny  Kristus  
a postavil se vedle va s, co byste de lal? Chesterton 
odpove de l: Ale on tu stojí ! 
     Jez í s  Kristus. Jde s na mi po nas í  ceste  z ivotem. 
Pasty r , horsky  vu dce, pr í tel a pomoc v nouzi, jak 
kdo z na s potr ebuje...  A je konkre tní m symbolem 
toho, co myslí me, kdyz  r í ka me spa sa, protoz e by t 
spasen pro na s znamena  obra tit se a z í t, z í t inten-
zivne  a sta le v la sce. Poda va  na m obraz toho, c í m 
jsme povola ni se sta t. V Bohu budeme z í t z ivo-
tem, ktery  zjevuje Jez í s , a jeho osud bude i nas í m 
osudem. Univerza lní  r a d smrti je v Jez í s i poraz en. 
A Jez í s ovo vzkr í s ení , to je takr í kají c zlata  za ruka 
te ch zaslí bení , ktera  na m byla da na. 
     Ti, kdo se nechte jí  otevr í t, nepochopí , o c em 
kr esťane  mluví , c emu a komu ve r í  a co oc eka vají . 
Por a d je snadne  uka zat, z e vs ecko, co vyzna va me, 
a v neposlední  r ade  Jez í s ovo zmrtvy chvsta ní , mu -
z e ne kdo bra t jako pochybne . Ví ra je vz dycky ne-
jista  a pochybna , jinak by to nebyla ví ra. Velky  
biskup Augustin, moz na  otec za padní ho kr esťan-
stva, napsal: „Nesnaz  se pochopit, abys uve r il, 
snaz  se uve r it a pochopí s .“ Z í t  se da  i  bez Boha  
a bez Jez í s e. Ale ne tak dobr e. 
     Na tomto sve te  se usadilo tolik nocí  smrti, kte-
re  jes te  musí me proz í t. Ale dí ky tomu, co se stalo 
o Velikonocí ch, a dí ky noci Jez í s ovy smrti se mo-
hou vs ichni obra tit k jine mu sve tlu. Takovou na-
de ji potr ebujeme pro svu j z ivot. 
 

 
Řudolf Go bel 

Troška humoru… aneb Z deníku zákeřného farníka... 

• Naše teta po celý život odmítala Bibli, protože tvrdila, že hlavní postava je naprosto nevěrohodná… 

• Bůh stvořil svět. No, jak to tak vidím, tak to dřív nebo později zkusí znovu… 

• Všichni si myslí, že Bůh je na jejich straně. Bohatí a mocní to vědí jistě… 

• Modlit se znamená předpokládat, že budou porušeny zákony vesmíru ve prospěch jediného  

  žadatele, který prohlašuje, že toho není hoden… 

• Bůh mne stvořil nedokonalého a smrtelného. Tak snad můžu být taky někdy naštvaný, ne?! 

• „Ale Eminence, nezemřel snad Kristus v chudobě?“ „No právě! Přece nechceme skončit stejně.“ 

• Když Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se nejprve ženám, aby se zpráva rozšířila rychleji… 

• Úcta některých věřících k Bibli je obrovská a projevuje se především uctivou vzdáleností… 

 

Převzato z knihy „Farářské vtipy“ od Diega Gosa 
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Výzvy předvelikonočního půstu pro dnešek  
 Nejprve si dovolí m velmi struc ne  shrnout komplikovane  historicke  souvislosti vzniku a vy voje te -
to liturgicke  doby. Informace pr i tom c erpa m z Bous eho Male  katolicke  liturgiky.1  
 Pr edvelikonoc ní  pu st (c es tina bohuz el nema  vy stiz ne  pojmenova ní  jako napr . latinske  quadragesi-
ma /dies/ = c tyr ica ty  den) je proste  pr í pravou na Velikou noc, hlavní  a nejstars í  slavnost kr esťanske -
ho liturgicke ho roku. Ovs em ta je sama o sobe  nabita  nesmí rne  bohaty m obsahem: Kristovo utrpení   
a smrt, vzkr í s ení  a zjevova ní  Vzkr í s ene ho, ale take  pr edobraz Vyjití  Izraele z Egypta, vysvobození  
u Řa kosove ho mor e; pesachovy  hod Bera nka jako zpr í tomne ní  tohoto Vyjití  a jeho kr esťanskou ana-
logii v podobe  vec er e Pa ne  a nakonec i zdroj dals í ch sva tostí  zpr í tomn ují cí ch velikonoc ní  tajemství .  
 Velikonoce se brzy staly zejme na na Za pade  hlavní m kr estní m termí nem. Za te chto okolností  
pr edvelikonoc ní  pu st nabyl pr edevs í m charakter zavrs ení  katechumena tu. Na poc a tku postní  doby 
byli cí rkevní  obci pr edstaveni adepti kr tu a pote  na sledovala intenzivní  za ve rec na  fa ze pr í pravy. Pr i 
ní  byla katechumenu m v tzv. skrutinií ch sve r ova na „tajemství  ví ry“ (vyzna ní  ví ry, modlitba Pa ne ). 
Tomuto za me ru napr . odpoví da  vy be r evangelní ch perikop tr etí , c tvrte  a pa te  postní  nede le (J 4; J 9; 
J 11), jak se usta lil v tradici (nyní  cyklus A). Pozde ji s rozs í r ení m kr tu de tí  a za nikem katechumena tu 
byl tento pu vodní  pr edkr estní  obsah quadragesimy pr ekryt kají cnickou praxí . Na zac a tku postu byla 
penitentu m oblec eny m do kají cí ho roucha posypa na hlava popelem (odtud zvyk udí let na poc a tku 
postu popelec) a pote  byli „vypuzeni“ z kostela (expulsio poenitentum).  
 V za ve ru postní  doby, na Zeleny 2 c tvrtek ra no se pak konal obr ad usmí r ení  kají cní ku  s cí rkví  
(reconciliatio poenitentum). A vec er obec slavila pama tku poslední  vec er e. Nakonec, se zme nou pu -
vodní  kají cne  praxe cí rkve, se pu st stal proste  dobou vyzna va ní  hr í chu . To je c asem pr í pravy a vyko-
na ní  sva tostne  zpove di jako pr í pravy na velikonoc ní  slavení  a pr ijí ma ní  vec er e Pa ne . 
 Pr í prava na Velikonoce, pr í prava na kr est, kají cní  praxe cí rkve. Tyto vs echny motivy, prvky a sou-
vislosti se staly souc a stí  i nas í  cí rkevní  praxe a z ijí  v nas ich obcí ch. Souc asnou vy zvou pro na s vs ech-
ny pak je toto bohatství  rozví jet a aplikovat na z ivot souc asne  cí rkve a souc asny ch ve r í cí ch. Nejde 
tedy o to „upnout se“ na ne jaky  prvek z minulosti, ale pochopit smysl tohoto bohate ho celku a c erpat 
z ne j pro souc asnost to, co mu z e pomoci prohloubení  z ivota ve r í cí ch s Kristem. Z tohoto velke ho bo-
hatství  mu z eme a ma me jako kr esťanske  obce i jako jednotlivci koncipovat sve  zpu soby proz í va ní   
a slavení  postní  doby pr í padne  tyto zpu soby a du razy obme n ovat.  
 Na tomto za klade  bych si dovolil pode lit se jen o pa r na padu  a moz ností , jak dnes lze napln ovat 
pr edvelikonoc ní  pu st. Tuto c a st sve ho c la nku povaz uji za ste z ejní . Budu jen ra d, kdyz  povede c tena r e 
k rozví jení  dals í ch mys lenek a na padu . Je to velmi potr eba, abychom vstupovali do proudu souc asne -
ho z ivota a rozví jeli v ne m to, co na m bylo sve r eno a co na m samotny m poma ha  k hlubs í mu z ivotu 
ví ry. 
 
Půst 
 Pu st patr í  spolu s modlitbou a dobroc inností  (starobyly m jazykem „almuz nou“) mezi tradic ní  prv-
ky zboz nosti. Vs echny tr i spolu souvisí  a vza jemne  se propojují .  
 Pu st prova zí  a zdu razn uje modlitbu i pr í pravu k ne jake mu du lez ite mu rozhodnutí  c i kroku. 
V moderní  dobe  se pr edevs í m akcentuje duchovní  ra z pu stu. Nejde o jezení  c i nejezení  toho c i onoho 
pokrmu, ny brz  o srdce. To je pravda. Pr esto souc asny  c love k znovu objevuje vy znam spra vne ho pr í -
stupu k jí dlu. Kolik potr ebujeme jí st a co vlastne  jí me? Zdu razn uje se zejme na zdravotní  pr í nos 
pu stu. Mu z eme to kritizovat, ale to nic neme ní  na tom, z e na s tento pr í stup nas ich souc asní ku  znovu 
inspiruje k objevení  pu stu jako str í dmosti v jí dle a pití . Ale nemusí  jí t jen o to vzda t se masa. Mohou 

1    BOUS E, Zdene k Bonaventura. Malá katolická liturgika. Tradice. Kritika. Budoucnost. Praha: Vys ehrad, 2004.  
     ISBN 80-7021-709-X, s. 110nn. 
2    Zeleny  c tvrtek nema  se zelenou barvou nic spolec ne ho. Odvozuje se z ne mecke ho „Gru ndonnerstag“.  
     Ovs em „gru n“ tu je pu vodne  ze starone mecke ho gruenen, ktere  znamena  nar í kat, c init v pla c i poka ní .  

 Když ty se postíš…  
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to by t jine  potraviny (tr eba cukr, sladkosti a tuky). Mu z eme se na urc itou dobu vzda t nebo aspon  
omezit pití  ka vy, alkoholu. Mu z eme se vzda t urc ity ch zvyklostí  a za bav. Proste  omezit konzum. Tí m 
se vystaví me zkus enosti hladu a nedostatku. Dnes se obc as taky mluví  o pu stu od mobilu, poc í tac e, 
internetu a socia lní ch sí tí . To na s vystavuje zkus enosti ticha a samoty. Takove  vzda ní  se ne c eho nema  
smysl samo v sobe . Slouz í  pouze jako prostr edek, abychom se doka zali ví ce zame r it na to, co je 
opravdu du lez ite . O tom ma me pr emy s let. Tomu ma me ve novat c as. Pu st ma  by t c inem la sky, tj. vyji-
tí m ze sebe sama, ze sve ho „pr irozene ho“ zame r ení  na sebe sama. Takovy  pu st na s vede k tomu, z e 
zac neme ví ce (nebo vu bec) vní mat lidi kolem na s s jejich potr ebami, ale take  ostatní  tvory, z ivotní  
prostr edí , a nakonec i Boha s jeho pr a ní mi a „potr ebami“ a uc í me se s druhy mi z í t a de lit se s nimi. 
 
Modlitba 
 Modlitba na s pr iva dí  k biblicke mu slovu. C as, ktery  jsme zí skali vzda ní m se c a sti svy ch zvyklostí   
a za bav, mu z eme ve novat kaz dodenní  c etbe  Bible a modlitbe . Stac í  alespon  kra tke  u ryvky z Pí sma 
kaz dy  den. Me li bychom to sice de lat vz dycky, ale pr edvelikonoc ní  pu st smí me vzí t jako privilegova-
nou dobu, kdy se na to mu z eme ví c zame r it. Mu z eme si vzí t jednu biblickou knihu a postupne  ji c í st 
celou anebo c í st perikopy na jednotlive  dny. Liturgie postní  doby nabí zí  dobry  vy be r takovy ch c tení . 
Tak budeme moct aspon  ve zkratce projí t a zopakovat si celou cestu lidstva (Boz í ho lidu) od stvor ení  
pr es izraelske  praotce, Vyjití  z Egypta, pu sobení  proroku  az  po naplne ní  v Jez í s ove  smrti a vzkr í s ení .  
 Mu z eme take  proz í t Jez í s ovu cestu utrpení  (str edove ka  poboz nost Kr í z ove  cesty mu z e by t velmi 
inspirativní ). Na te to ceste  v souladu s dnes ní m pochopení m nejspí s  svu j du raz rozs í r í me na cely  Je-
z í s u v z ivot. Jez í s ovy pas ije nejsou prima rne  „o utrpení “, ny brz  „o la sce“. Vz dyť podle nas í  tradice vy-
zna va me, z e Jez í s  na s nevykoupil jen svou smrtí , ale take  a hlavne  svy m z ivotem. „Z ivotem svy m zlo 
sve ta i smrti pr emohl, aby na m zí skal kra lovství  Boz í  ve c ne .“ (Velke  vyzna ní  ví ry). Jez í s  se da va  
v la sce lidem a Bohu. Vzda va  se sebe sama. Vs echno da va  pro druhe . To je jeho ke noticka  la ska. Beze 
zbytku se rozda va , az  mu nic nezu stane. Cely  jeho z ivot zachova va  v tomto postoji integritu. Za roven  
na m tu Jez í s  zprostr edkova va  pravy  lidsky  z ivot. Není  sice v nas í  moci ho naplnit tak, jak to ude lal 
Jez í s , ale i tak pr edstavuje pra ve  toto take  nas i z ivotní  cestu. 
 Mu z eme take  obnovit svu j  kr est. To v sobe  obna s í  uve dome ní  si faktu, z e jsem pokr te n-a, kdy  
a kde se to stalo a hlavne , co to znamena . Jsem spojen-a s Jez í s em. Jeho z ivot je my m z ivotem. Mu j z i-
vot se stal jeho z ivotem. Mohu si projí t kr estní  slib. Buďto ten konkre tní , ktery  zazne l pr i me m kr tu, 
nebo za kladní  podobu starokr esťanske ho kr estní ho slibu. Mu z u tento text procha zet a meditovat jej. 
Mu z u si projí t evangelní  perikopy Janova evangelia, ktere  byly souc a stí  starokr esťanske  katechume-
na tní  praxe (viz vy s e). Anebo mohu vzí t za kladní  katecheticke  texty urc ene  pro pr í pravu na kr est 
(vyzna ní  ví ry; Otc e na s ; Desatero) a postupne  je proc í tat, promy s let a meditovat. Moz ností  se tu nabí -
zí  spousta.  
 
Dobročinnost  
 Almuz na se v moderní  dobe  prome nila z blahosklonne ho daru na projev la sky a soucitu. Dobro-
c innost na s pr iva dí  k lidem, kter í  z ijí  s na mi a kolem na s, i ke sve tu, ve ktere m z ijeme. A tí m na s pr i-
va dí  k Bohu. S Bohem, s Kristem se potka va me skrze sve  bliz ní , kter í  potr ebují  nas i la sku. Nas e mí sto 
je mezi nimi a s nimi. „Sdí lení “ a „solidarita“ to jsou ta klí c ova  slova. Boz í  Syn vs echno sdí lí  s na mi  
a solidarizuje se se vs emi v jejich bí de  – zvla s ť s te mi nejztracene js í mi. Tuto cestu otví ra  i na m. Jak 
mu z u druhe mu c love ku a ostatní m tvoru m vyja dr it svou spoluu c ast, svu j soucit? Jake  charitativní   
a humanita rní  projekty a dí la mohu podpor it a aktivne  se do nich zapojit? 
 
Tolik pa r bodu , inspirací  c erpany ch z pr edvelikonoc ní ho pu stu. Nepochybuji o tom, z e k tomu pr ida -
te sve  dals í  na pady a inspirace, ktere  pr ed va mi Bu h otevr e. C love k c asto (moz na  vz dycky) z asne nad 
bohatství m moz ností , ktere  mu Bu h umí  nakonec otevr í t. Ví me, z e on je neomezeny  ve svy ch moz -
nostem. Ale zakusit to je obrovska  sí la! 
 A u plne  na za ve r: Nic z toho není  va za no na s est nede l pr ed Velikonoci. Kdykoli se mu z eme pono-
r it ke kor enu m nas í  ví ry, c erpat z nich a rozví jet je. Du lez ite  je, aby to vs echno slouz ilo nas emu z ivotu 
s Kristem, rozvoji nas eho pravdive ho lidství  me r eno mí rou Kristovy plnosti (viz Ef 4, 13). 

Petr S andera 
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 Ateismus na severu Moravy 

Komunisté si ze severu Moravy udělali tankodrom 
ateismu 
 
Ostravsko by valo za komunisticke  e ry vyhla s ene  
tí m, z e zde kovaní  soudruzi po roce 1948 horlive  
uskutec n ovali svou diktaturu proletaria tu. Primi-
tivove  s „kratkymi zobaky“ oha ne jí cí  se rudou 
kní z kou se stali pro zbytek republiky vysmí va-
ny m, karikovany m typem omezence, ktery  ma  
v hlave  mí sto mozku jen pa r fra zí . Masivní  pr esu-
ny obyvatelstva po va lce, a zejme na pak pr í liv 
briga dní ku ,  trestancu  a lidí  poslany ch do dolu   
a hutí  „na pr evy chovu“ zpu sobil, z e paleta zdejs í  
spolec nosti byla nepr irozene  pestra , sloz ena  vy -
razne  z lidí  vytrz eny ch z jejich by valy ch kor enu . 
Navzdory tomu tu byly relativne  slus ne  platy. Ne-
ní  divu, z e si zdejs í  de lnictvo nechalo lí bit ve ci, 
ktere  by jinde bez odporu nepros ly. Pro komu-
nisticky  rez im bylo hornictví  a te z ky  pru mysl klí -
c ovy m odve tví m hospoda r ství , a proto v regionu 
vz dy panoval zostr eny  dohled, aby pracují cí  po-
slus ne  „robili“ a moc nezvedali hlavy a nerozhlí -
z eli se kolem. Řuda  ideologie zde, podobne  jako 
na mytizovane m Kladne , me la demonstrovat sve  
ví te zství  nad mys lení m lidí .  
     Komunisticka  ideologie je, jak ví me, podstatne  
spjata s ateismem, vlastne  antiteismem, s ostr e 
proticí rkevní , antiklerika lní  propagandou. V 50. 
letech, kdy stalinsky  teror ve spolec nosti vrcholil, 
sí la religio zní ch tradic jes te  odola vala tlaku, ale 
pak, pr ekvapive , kdyz  v 60. letech rez im mí rne  
povolil, statistiky zac í nají  registrovat u bytky ve -
r í cí ch na bohosluz ba ch a obr adech, vy stupy 
z cí rkví  a celkove  chr adnutí  na boz enske ho z ivota. 
V atmosfe r e urc ite  liberalizace si komunisticky  
rez im chte l ove r it, jak se mu jeho taz ení  proti na -
boz enství  dar í . Pouz il k tomu metodu rozsa hle ho 
sociologicke ho pru zkumu. Sociologie, dosud 
Stalinem vysmí vana  burz oazní  pave da, se poma-
lu i u na s etablovala. V 60. letech se tedy prova de l 
pru zkum religiozity pra ve  v Severomoravske m 
kraji, protoz e se pr epokla dalo, z e zde budou vi-
de t markantní  u spe chy ateisticke  propagandy. 
Pru zkum prova de la Erika Kadlecova . Byla to pr e-
sve dc ena  marxistka, oddana  komunistka, ktera  
studovala i v Moskve . Mohla se z ní  sta t karie rní  
soudruz ka, v partajní ch funkcí ch stoupala rychle, 
ale ona pr ece jen mí r ila k teorii, proto se usadila 
v odde lení  „ve decke ho socialismu“ v Akademii 
ve d. První  fa zi pru zkumu religiozity Severomo-
ravske ho kraje provedla v roce 1963 a v dals í ch 

s etr ení ch pokrac ovala az  do roku 1967. Vy sledky 
soudruhy pr ekvapily. Uka zalo se, z e de lnicky  re-
gion vu bec není  tak bezboz ny , jak se c ekalo. Jen 
24 % de lní ku  se oznac ilo za ateisty. Kadlecova  
ovs em zaloz ila empiricky  vy zkum na pr esne js í ch 
definicí ch religiozity. Zkoumala nejen forma lní  
pr í slus nost k cí rkví m nebo u c ast na obr adech, ale 
i formy zboz nosti neva zane  na instituce, dotazo-
vala se na pr edstavy a na zory jen obecne  povaz o-
vane  za na boz enske . Uka zalo se, z e celkove  bylo 
zhruba jen 30 % lidí  otevr ene  ateisticke ho zalo-
z ení , 30 % populace naopak se hrde  hla sí  
k pr í slus nosti k ne jake  cí rkvi, ale mezi tí m je 40% 
s eda  zo na te ch, kdo chte jí  zu stat mimo vyhrane -
ne  kategorie, jsou tedy potencia lne  nebo situac ne  
ve r í cí  i neve r í cí . Pro stranicke  ideology a zavile  
ateisticke  bijce to byl s ok. Oni me li pocit, z e si 
pra ve  na severní  Morave  ude lali jaky si tan-
kodrom ateismu, kde si vyzkous eli vs echny bru-
ta lní  metody potlac ova ní  vs eho na boz enske ho. 
Ale do myslí  a srdcí  lidí  se nedostali. V soukromí , 
v nitru si lide  da l ve r ili nebo neve r ili, c emu chte li.  
     Pro Eriku Kadlecovou ovs em tento vy zkum byl 
osobní m u spe chem, protoz e byl provedeny  ve -
decky exaktne  a sklidil v odborny ch kruzí ch 
uzna ní , dokonce i v mezina rodní m me r í tku. Jeho 
vy sledky se tehdy va z ne  zaby vali  i  teologove   
a pr edstavitele  cí rkví , protoz e jim uka zaly sku-
tec nou tva r  sekularizace, tedy procesu postupne -
ho odna boz ens ťova ní  obc anske ho z ivota. Uka za-
lo se, z e skutec ny m nepr í telem cí rkví  a kr esťan-
ství  nejsou komuniste  nebo marxiste , ale spí s e 
lhostejnost, vyhasí na ní  potr eby transcendence. 
     V 60. letech, v atmosfe r e jiste  liberalizace, se 
osví cení  marxiste  a tolerantní  teologove  setka va-
li na forma lní ch i neforma lní ch diskusní ch plat-
forma ch, kde si vyjasn ovali sva  protichu dna  sta-
noviska. Dialog marxismu s kr esťanství m tehdy 
probí hal i v mnoha za padní ch zemí ch a byl 
v intelektua lní ch kruzí ch popula rní . Z cí rkve c es-
koslovenske  (tehdy jes te  ne husitske ) se dialogu  
u c astnil teolog Zdene k Trtí k, za evangelí ky napr í -
klad Jan Milí c  Lochman nebo Ladislav Hejda nek. 
Marxistickou pozici tehdy reprezentovali Ivan 
Svita k, Karel Kosí k, Egon Bondy (Zbyne k Fis er), 
Milan Machovec, Ví te zslav Gardavsky  – a take  
Erika Kadlecova . V roce 1968 se Erika Kadlecova , 
nikoli na hodou, stala s e fkou Sekretaria tu pro ve -
ci cí rkevní  pr i Ministerstvu kultury, coz  byl u r ad, 
ktery  vykona val dohled na cí rkvemi. Zde se vy -
razne  zaslouz ila o zleps ení  vztahu sta tu a cí rkví . 
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Řeformní  komuniste  tehdy pr estali proti cí rkví m 
u toc it nefe rovy mi prostr edky a cí rkve zase 
pr estaly vinit komunisty a sta t za to, z e ztra cely 
ve r í cí  a spolec enske  pozice. 
     Situace se ovs em zme nila po vpa du sove tsky ch 
tanku  v srpnu 1968. Jakmile Husa k v roce 1969 
nahradil Dubc eka, pomalu zac al dals í  teror. Hu-
sa kovska  normalizace si od poc a tku 70. let ope t 
vybrala za nepr í tele a fackovací ho pana ka cí rkve, 
na boz enství . Prove rkove  komise zkoumaly, jak 
se kdo „vyrovnal s na boz enskou ota zkou“, rodic e 
de tí , ktere  chodily do na boz enství , c ekal postih 
v pra ci, u c ast na cí rkevní  svatbe  nebo pohr bu 
znamenala konec profesní  karie ry, agilní  ve r í cí  
nemohli dostat sve  potomky na vysoke  s koly. 
Souc a stí  te to kampane  byly i represe osví ceny ch 
marxistu  a libera lní ch komunistu . Vs ichni, kdo se 
u c astnili dialogu  s kr esťany, skonc ili za trest 
v de lnicky ch profesí ch – stejne  jako nekonformní  
teologove , duchovní  a agilní  pr í slus ní ci cí rkví . 
Paradoxem bylo, z e ne kdejs í  marxiste , jako Milan 
Machovec a tr eba i Erika Kadlecova , byli 
v existenc ní  nouzi podpor eni pr a teli z cí rkví . 
Mnozí  z nich pak pu sobili v disentu, podepsali 
Chartu 77, s í r ili samizdatove  publikace.  
     V roce 1969 se stal krajsky m tajemní kem ko-
munisticke  strany Miroslav Mamula, odporny  
apara tc í k stalinske ho typu, symbol normalizace, 
prosluly  drsny mi metodami a projevy nekultur-
nosti, lidmi obecne  nena vide ny . Dodnes se 
v mí stní  kolektivní  pame ti udrz ují  negativní  ob-
razy a posme s ne  anekdoty spojene  s tí mto loka l-
ní m autokratem. Jestli za normalizace bylo zle, 
pak pod Mamulou na Ostravsku jes te  hu r . Cí rkev-
ní  tajemní ci, u r ední ci sta tní ho dohledu nad 
cí rkvemi, spolu s este ba ky zkous eli rozjet tan-
kodrom ateismu ope t jako v 50. letech. De lali du-
chovní m ze z ivota peklo.   
     Ne jak jsme to pr ez ili, nena vide ny  rez im nako-
nec padl. Jak z toho ale vys ly cí rkve, a zejme na na 
onom te z ce zkous ene m Ostravsku? Ř í ka  se, z e 
u tlak paradoxne  posiluje. Ve skutec nosti je to tak, 
z e posí lí  jen ty, kdo byli uz  pr edtí m silní . Mnoho 
slaby ch a vlaz ny ch odpadlo – a nebylo na ne  tr e-
ba ani moc tlac it.  
     Jiste  oz ivení  religiozity, ktere  bylo zna t ihned 
po roce 1989, za hy pominulo. Sekularizace da l 
pokrac ovala pomalu a jiste . Tak jako ostatne   
i v jiny ch srovnatelny ch zemí ch, i takovy ch, kde 
neme li komunisty. Jestliz e dnes ní  pru zkumy reli-
giozity ukazují  na Ostravsku odchylky od pru me -
ru, je tr eba je pr ic í st spí s e sve ra zne  skladbe  oby-
vatelstva, uz  je není  moz no svalovat na ne kdejs í  

ateisticky  rez im. Pr í hranic ní  regiony na severu  
a za padu C ech jsou na tom jes te  hu r .  
     Zají mave  je, z e Erika Kadlecova  se po roce 
1989 uz  nevra tila do ver ejne ho z ivota. Ac koliv 
sve  „hr í chy“ z 50. let odc inila podpisem Charty 
77 a c inností  v disentu, kdy publikovala ru zne  
sociologicke  studie v samizdatovy ch nebo exilo-
vy ch publikací ch. Ac koli to byla kovana  marxist-
ka, nesouhlasila s tí m, aby se proti na boz en-
ství  a cí rkví m postupovalo mocensky a byrokra-
ticky represivne . Primitivní  protina boz enskou 
propagandu pokla dala za kontraproduktivní  – 
spra vne  odhadla, z e jen posí lí  skalní  ve r í cí . Seku-
larizace vlastne  vyc istila pole – odlis ila skutec ne  
kr esťany od „ne coistu “ (ve r í , z e „ne co“ je). 
     Kdo by se chte l o ní  dozve de t ví c, ať se podí va  
na stra nky Sociologicke  encyklopedie:  
https://encyklopedie.soc.cas.cz.  
Struc ne  vy sledky vy zkumu publikovane  Erikou 
Kadlecovou jsou zde:  
http://sreview.soc.cas.cz/pdfs/
csr/1965/02/04.pdf 

Vladimí r S iler 

 Osobnost Husova sboru v Litovli 

Jistě také máte ve své farnosti členy, kteří obětavě 
slouží sboru. Tiché, nenápadné, ale pro chod sboru 
nepostradatelné. V naší náboženské obci je to sestra 
Jitka Soldánová, která již více jak úctyhodných 50 let 
doprovází hrou na varhany naše bohoslužby a církev-
ní události. 
 
Zeptali jsme se jí:  
Jaký máte vztah k Husovu sboru v Litovli? 
V Litovli žiji s rodinou celý svůj život a můj křesťanský 
život je spojen s Československou církví husitskou. 
Také celá moje rodina, mým dědečkem počínaje – 
stál u založení Husova sboru v Lošticích – až po moje 
vnoučata, která byla tady v kostele pokřtěna. Sama 
jsem zde byla pokřtěna v roce 1942, biřmována, od-
dána, křtili jsme tady naše děti, konaly se rodinné 
pohřby a v roce 2014 jsme zde s manželem oslavili 
zlatou svatbu. Za dobu mého hudebního působení ve 
zdejším kostele se vystřídala řada farářů. Počínaje 
Přemyslem Dostálem až po naši současnou farářku 
Lucii Haltofovou, která ve sboru působí již 15 let. 
Kostelní budova procházela postupně opravami, sta-
vělo se kolumbárium, boural se boční balkon, měnily 
se omítky a další opravy, bohoslužby se tady ale 
sloužily bez přestání, někdy v obtížných podmínkách. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz
http://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/1965/02/04.pdf
http://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/1965/02/04.pdf
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Jak jste se dostala ke hře na varhany? 
Už jako dítě jsem navštěvovala místní Hudební školu 
obor klavír, ředitelem byl Alois Holoubek (dnes je po 
něm ZUŠ pojmenována) a chodila jsem na hodiny  
k paní učitelce Věře Kochwasserové. Doporučovali mi 
pokračovat na konzervatoři, ale nakonec jsem se 
rozhodla jinak a vystudovala Ekonomickou školu  
v Olomouci. Kromě toho, že jsem začala od roku 
1968 doprovázet bohoslužby a další obřady v našem 
kostele hrou na harmonium, jsem na popud paní Do-
stálové, manželky faráře Přemysla Dostála, nacvičo-
vala se smíšeným sborem zpěv pro potřeby kostela. 
Ráda vzpomínám na nácvik Rybovy vánoční mše, kdy 
nám vypomáhal farář ve výslužbě p. Meitner a se 
kterou jsme potom hostovali i v Prostějově. 
     Sborovému zpěvu se věnuji i v dalších litovelských 
sborech – v Kantice již zpívám přes 40let a také  
v Senzakordu. 
     Malý sbor při našem kostele se později stal zákla-
dem pro vznik pěveckého uskupení Koledníci pod ve-
dením Vlastimila Nedomy. V tomto sboru též zpívám 
a doprovázím hrou na varhany. Koledníci zpívají  
a doprovází bohoslužby při významných svátcích, 
jako jsou Velikonoce, Vánoce, Dušičky, bohoslužba 
k uctění památky Mistra Jana Husa. Je obdivuhodné, 
že pan Nedoma ve svých 95 letech řídí náš sbor  
a hraje na housle. 
     Postupem času se začaly na dvoumanuálovém 
harmoniu projevovat časté závady, začali jsme se 
zajímat o jeho opravu, ta však, jak jsme zjistili, by 
stála kolem 300 tisíc korun. Proto jsme v roce 2019 
uspořádali sbírku na pořízení nového nástroje.  
Byl zakoupen elektrický nástroj italské výroby Canto-
rum V. nákladem 40 tisíc Kč, který poprvé zazněl  
u příležitosti slavnostní bohoslužby k oslavě 100 let 
od založení církve a doprovázel sborový zpěv Koled-
níků. 
 
Členové našeho sboru vás znají jako velmi obětavou, 
ani zdravotní problémy vám nezabránily zajistit hu-
dební doprovod bohoslužeb. Co byste vzpomenula  
z vašeho dlouhodobého působení v církvi? 
Za vzpomínku stojí přímý přenos bohoslužeb pro vy-
sílání Českého rozhlasu.  Natáčelo se ještě na starém 
kůru, kde byla dřevěná vrzající podlaha. Celou dobu 
museli stát všichni sboroví zpěváci bez hnutí, aby 
nenarušili vrzáním natáčení. Bylo to roku 1996 a bo-
hoslužbu sloužil biskup Zítek. Další přenos se odehrál 
v roce 2001 za pana faráře Rostislava Valuška. Vzpo-
mínám na jeho syna Jana, který sólovým zpěvem 
zkrášloval naše bohoslužby. Svým krásným hlasem 

nás také často doprovázela Bára Antonová. Zatím 
poslední rozhlasovéh nahrávání bohoslužby a jejího 
hudebního doprovodu se u nás konalo v roce 2010, 
to již za působení naší současné farářky Lucie Halto-
fové. Jsou uchovány i nahrávky, od posluchačů jsme 
dostali řadu ohlasů na vysílání. Mimo bohoslužby 
hraji i při křtech, svatbách a na pohřbech.  
 
Sestro Jitko, víme že jste aktivní i v jiných oblastech. 
Mezi mé další koníčky patří sport, aktivně jsem cviči-
la v Sokole, denně chodíme s manželem na vycházky 
po okolí, jezdíme na kole, lyžuji, ráda čtu, pracuji na 
zahrádce, věnujeme se sedmi vnoučatům. 
 
Děkujeme za krásné vzpomínání. 
 

Jana Motlová, Alena Macková 
 
 

 
 

Milá sestro Jitko Soldánová, za celou naši ná-
boženskou obec v Litovli Ti ke tvým úžasným 
80. narozeninám, které budeš slavit 25. dub-
na, ze srdce přejeme především hodně pevné-
ho zdraví a Božího požehnání. Zůstávej ještě 
dlouho mezi námi. Mnoho radosti z rodin 
tvých dvou synů, které ti dopřály sedm vnou-
čat. Děkujeme za tvou obětavou službu ve 
sboru, moc si toho vážíme. 
 

Gratuluje náboženská obec CČSH v Litovli.      
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 Náš vztah k osobnosti Jana Amose Komenského 

 
O J. A. Komenske m jsme sly cha vali od s kolní ch let jako o moudre m uc iteli, ktery  vyz adoval nejen ka -
zen , ale za roven  uz í val nena silne  metody vy uky, upouta vají cí  pr irozene  pozornost z a ku . Pouc ene js í  
pedagogove  snad obc as pr ipomne li z a ku m i ten fakt, z e krome  uc itelske  praxe byl Komensky  te z  po-
slední m biskupem stare  Jednoty bratske . Jeho ikonicka  podoba du stojne ho stare ho muz e s vousem,  
s dlouhy mi vlasy, zakryty mi na temeni c apkou, a s pronikavy m pohledem je zna ma napr í klad z rytiny 
c eske ho grafika Va clava Hollara z roku 1652. Portre t Komenske ho jako „uc itele na rodu “ patr il na 
stra nky uc ebnic i na ste ny s kol nas eho mla dí . V te to souvislosti se s ní m setka va me dodnes. 
      
 Krome  te to zda nlive  bezproble move  historicke  role vs ak odkaz J. A. Komenske ho v klí c ovy ch oka-
mz icí ch nas ich moderní ch de jin zanechal vy raznou emotivní  stopu. Vs ichni zna me slavnou pí sen  
„Modlitba pro Martu“, ktera  zazne la z u st zpe vac ky Marty Kubis ove  jak po srpnove  okupaci v roce 
1968, tak i v listopadovy ch dnech sametove  revoluce v roce 1989. Její  zpe v nejprve symbolizoval roz-
louc ení  s obrodny m procesem „praz ske ho jara“, a pak po 21 letech ví te zne  oznamoval konec totality. 
Jen nemnozí  si pr i tom uve domovali, z e slova „Tva  ztracena  vla da ve cí  tvy ch k tobe  se zase navra tí , 
lide, navra tí !“ jsou parafra zí  z Komenske ho Ks aftu umí rají cí  matky Jednoty bratrske . J. A. Komensky  
ma  tedy v nas em prostr edí  nejen punc tradic ní  autority uka zn ují cí  z a ky, ale take  rys rebela burcují cí -
ho davy.   
     V dnes ní  dobe  je postavení  J. A. Komenske ho mezi velky mi osobnostmi nas ich na rodní ch de jin sa-
mozr ejme . V minulosti tomu vs ak bylo jinak. Období  protireformace nejprve Komenske ho vyhnalo 
do exilu, a pak jeho pama tku na dlouhou dobu poznamenalo pove stí  kací r ství . Komenske ho odkaz 
c eske mu prostr edí  znovuotevr el Frantis ek Palacky  az  v roce 1829, kdy publikoval jeho z ivotopis 
v C asopise C eske ho muzea. Pr esto byla Komenske ho kniha Historie o te z ky ch protivenství ch cí rkve 
c eske  jes te  v 60. letech 19. století  v tehdejs í m rakousko-uherske m mocna r ství  zaka za na pro svu j teh-
dy „protista tní “ obsah. 
     C eske  na rodní  obrození  objevilo J. A. Komenske ho jako vy znamnou osobnost evropske ho a sve to-
ve ho mys lení  i jako c eske ho vlastence, ktery  trpe l pro svoji la sku k otc ine  i pro svoji ví ru. Komenske -
ho vlastenectví  a za roven  jeho sve toobc anství  ovs em pr edstavuje zda nlive  nesluc itelne  protiklady. 
Jeho velikost vs ak spoc í va  pra ve  v tom, z e doka zal spojit sve  vr ele  na rodní  cí te ní  s globa lní m mys le-
ní m. Svorní kem mezi jeho la skou k rodne  zemi a idejemi vs ena pravy sve ta prostr ednictví m vs eve dy 
byla jeho ryzí  kr esťanska  ví ra, ktera  vyru stala z  bohosloví  Jednoty bratrske  a její m prostr ednictví m 
i z mys lení  ta borsky ch teologu  a z odkazu uc ení  Husova.  
     V realisticke m mys lení  generace c esky ch politiku  z pr elomu 19. a 20. století  s T. G. Masarykem 
v c ele se profilovalo postavení  nas ich zemí  v Evrope  i ve sve te  jako „c eska  ota zka“, ktera  je ve sve  
podstate  ota zkou na boz enskou. Na za klade  tohoto vy chodiska se na rodní  spolec enství  prezentovalo 
jako na rod Husu v a Komenske ho. Masaryk te z  navazoval na Palacke ho pojetí  c eske ho na roda jako 
ideje. Z tohoto pojetí  odvodil Masaryk i koncepci vy voje na rodní  ideologie: od Husa ke Komenske mu 
a od Komenske ho k pr í tomnosti i do budoucnosti. 
     Odkaz na J. A. Komenske ho proto nemohl chybe t jiz  na same m poc a tku Cí rkve c eskoslovenske  hu-
sitske  v provola ní  cí rkevní ho vy boru „Na rodu c eskoslovenske mu“ z 10. ledna 1920: „Na rode c esko-
slovensky ! Uskutec n ují ce proroctví  velike ho biskupa Jana Amosa Komenske ho, z e ,vla da ve cí  Tvy ch 
vra tí  se Ti ope t v ruce Tve ʻ, skla da me v te chto velky ch dnech Tve ho osvobození  do Tve ho rozhodnutí  
i svobodu Tve ho sve domí  v pr esve dc ení , z e nebude svobodne ho na roda c eskoslovenske ho, nebude 
svobodne  republiky, nebude-li svobodne ho sve domí  jednotlivcova pr ed Bohem.“ Autorem provola ní  
byl pozde js í  první  patriarcha CC SH Karel Farsky . 
     Du raz na J. A. Komenske ho je patrny  i v za rodec ne  podobe  za kladní  naukove  normy CC SH, 
v „C eskoslovenske m katechismu“ K. Farske ho a F. Kalouse z roku 1922. Sedmero vy zev Mistra Jana 
Husa, ktere  se vztahovaly k ideji pravdy jako principu svobody pr esve dc ení , zde bylo doplne no s este-
rem odkazu  c eske mu na rodu od J. A. Komenske ho. „V dí le Husove  pokrac ovala Jednota c esky ch bratr í  
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a poslední  její  biskup Jan Amos Komensky . … J. A. Komensky  zanechal na m v Ks aftu sve  S estero. J. A. 
Komensky  odkazuje na m v S esteru: I. La sku k pravde  boz í  c iste . II. Horlivou z a dost k vyrozumí va ní  
vz dy plne js í mu a jasne js í mu te z e pravdy boz í  z Bible svate . III. Zvla s tní  la sku k cí rkevní mu r a du a mi-
lostne  te  ka zni, ktera z  mezi dí tkami boz í mi by ti ma  a musí . IV. Horlivost k slouz ení  Pa nu Bohu 
a k slouz ení  jemu jední m ramenem. V. Snaz nost v pulerova ní  (tr í bení ), vyc is ťova ní  a vzde la va ní  mile -
ho nas eho a milostne ho otcovske ho jazyka. VI. Leps í , pilne js í  a zda rne js í  cvic ení  mla dez e.“  
 Vyuz ití  tzv. Komenske ho „S estera“ z jeho „Ks aftu umí rají cí  matky Jednoty bratrske “ bylo prozí ra-
ve , protoz e se jedna  o srozumitelnou a promys lenou koncepci budoucí ho rozvoje na roda 
v kr esťanske m duchu, vycha zejí cí  z nejryzejs í ho odkazu c eske  reformace. Stejny  cita t se pak objevuje 
v naukove m textu K. Farske ho „CC S. struc ne  informace o na boz ensky ch na zorech, u kolech a organi-
zaci cí rkve c eskoslovenske “ z roku 1925 s dove tkem: „O toto S estero opí ra  J. A. Komensky  sve  poz eh-
na ní  na rodu konc e prorocky: Z iv buď na rode, posve ceny  v Bohu! Neumí rej! Muz i tvoji ať jsou bez po-
c tu!“ Na tyto naukove  texty z let 1922 a 1925 pak navazují  Frantis ek Kalous a Alois Spisar v „Uc ení  
na boz enství  kr esťanske ho pro ve r í cí  cí rkve c eskoslovenske “ z roku 1929, kde v kapitole „Mravnost 
Jez í s ova v nas í  minulosti“ uva de jí  tyte z  cita ty J. A. Komenske ho. 
     Řeflexe ideove ho odkazu Jednoty bratrske , zahrnují cí  take  osobnost J. A. Komenske ho, je patrna  
te z  v u vodní m c la nku (preambuli) cí rkevní  U stavy z roku 1924: „Cí rkev c eskoslovenskou tvor í  kr es-
ťane , kter í  usilují  naplnit souc asne  snaz ení  mravní  i pozna ní  ve decke  Duchem Kristovy m, jak se na m 
zachoval v Pí smu a v poda ní  starokr esťanske m, na rodu c eskoslovenske mu pak zachova n jest hnutí m 
husitsky m a c eskobratrsky m, z ivelne  se kdysi rozvinuvs í m v zemi c eske , moravskoslezske  a sloven-
ske .“ 
     V du sledku pova lec ne ho spolec enske ho vy voje se nas e cí rkev soustr edila v prve  r ade  na rozví jení  
husitsky ch du razu . Trendem v komunisticke m sta te  totiz  bylo spí s e husitství  jako revoluc ní  hnutí  nez  
Komenske ho evoluc ní  sponta nní  plynutí  ve cí  bez na silí .  
     V roce 1961 provedla cí rkev za sadní  novelizaci cí rkevní  U stavy. U stava byla rozde lena do dvou 
c a stí : do Zr í zení , schvalovane ho sne mem, a Organizac ní ho r a du, pruz ne ji me nitelne ho cí rkevní m za-
stupitelstvem. Pr edva lec ny  u vodní  c la nek U stavy zdu razn ují cí  aktua lní  mravní  rozme r dí la cí rkve ve 
sve te  i jeho zakotvení  v s irs í  tradici c eske  reformace, byl tehdy ze Zr í zení  na pr í s tí ch ví ce nez  tr icet 
let vypus te n. Pr ednostní  du raz na odkaz husitství  byl pak potvrzen v roce 1971, kdy cí rkev pr ijala 
dopln ují cí  pojmove  urc ení  „husitska “. Ac koliv ve dec tí  pracovní ci nas í  cí rkve pr ipomí nali Jednotu bra-
trskou a Komenske ho te z  v na sledují cí ch desetiletí ch (napr í klad Frantis ek M. Hní k, Frantis ek Kova r , 
Řudolf Horsky , Miloslav Kan a k), stala se tradice Jednoty bratrske  vc etne  Komenske ho odkazu jiz  od 
50. let 20. století  v prve  r ade  dome nou evangelí ku .  
     Po sametove  revoluci se za jem o J. A. Komenske ho v nas í  cí rkvi obnovil. Na jeho odkaz se zame r ila 
dals í  generace teologu  a historiku  (Vladimí r Sakar , Zdene k Kuc era, Jan B. La s ek, Zdene k Sa zava, Ka-
mila Veverkova ), z nichz  mnozí  zí skali prostor k prezentaci svy ch refera tu  na mezina rodní ch kome-
niologicky ch konferencí ch (1991 Bayreuth, 1992 Praha). Kdyz  v roce 1994 pr ijalo tr etí  zaseda ní  VII. 
sne mu CC SH novou U stavu, byla v ní  obnovena funkce pr edva lec ne ho první ho c la nku vc etne  odkazu 
na hnutí  husitske  a c eskobratrske  jako na sve dky Ducha Kristova. Nas e cí rkev se tak k odkazu c eske  
reformace v cele  její  s í r i vra tila i oficia lne .  
Jde o to, z e ma me nejen spolu s Husem na sledovat Krista v poznane  pravde , ale te z  spolu 
s Komensky m v Kristove  duchu vzde la vat nas e na rodní  spolec enství  v kr esťanske  ví r e. Takove  vzde -
la va ní  je pr edpokladem pro duchovní  ru st i pro nalezení  prave  vlasti nebeske  v Boz í m kra lovství . Le-
tos ní  rok, ve ktere m uplyne 430 let od narození  J. A. Komenske ho, na m poskytuje pr í lez itost, aby-
chom si tuto skutec nost pr ipomne li a nac erpali z mocny ch zdroju  c eske  reformace inspiraci pro bu-
doucnost. 
 

Bohdan Kan a k 
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 Rozhovor se sestrou farářkou Ladislavou Svobodovou  

Laďko, jaké jsi měla dětství? Brával tě někdo do kos-
tela? 
 Naši byli nadšení budovatelé lepších zítřků. Byla 
jsem sice jedináček, ale když to nějak nezvládali, dali 
mě na rok tu k jedněm prarodičům, tu k druhým.  
U matčiných rodičů jsem byla ve čtvrté třídě. Tam 
mě babička párkrát vzala do kostela CČSH 
v Kvasicích, mém rodišti, kde jsem byla pokřtěna, ale 
to je tak asi všechno.  
 
Jak se stalo, že ses stala farářkou? Co tě oslovilo?  
Jaká byla tvoje cesta? 
     Jednou jsem s kamarádem hledala v Českých Bu-
dějovicích jeho známé adventisty a zabloudili jsme 
omylem do sboru CČSH. Bylo to ještě za komunistů 
a měli tam setkání mladí. Nebylo mi dobře, měla 
jsem vysokou horečku a pamatuji si jen, jak mi po-
řád říkali: náhody neexistují! Všechno je Boží řízení! 
A „dostal mě“ docela bratr farář Védl, který mi vlast-
ně otevřel cestu k víře. Nevím, jaký byl předtím ne-
bo potom, jestli byl dobrý nebo nebyl, ale pro mne 
v té chvíli byl Božím poslem.  
     A moje cesta pak vedla k hledání sboru CČSH 
v okolí svého tehdejšího bydliště v Třinci. Našla jsem 
ho v Českém Těšíně, ve sklepní místnosti jednoho 
domu. Tak to začalo. 
 
Šla bys do toho znovu? 
 Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Nevím, kam 
bych šla a kdy na které životní křižovatce. Jsem pře-
svědčená, že to byla správná volba.  
 
Myslíš, že ženská to má jako duchovní těžší? 
 Absolutně ne! Má to jen jiné. Těžší to má určitě 
v kamenolomu nebo jako havířka, tam na to nemá. 
Jinak to, že mezitím rodí, vaří, pere, uklízí a ještě 
opečovává muže, je stejně „těžké“ v jakékoliv jiné 

profesi. Za starého režimu nebylo dost farářů, tak 
jsem se vrátila do služby po půlroční mateřské. Dce-
ra vyrůstala na hřbitově mezi rakvemi a hroby, na 
pohřby jsem jezdila s kočárkem, kde se mi o ni bě-
hem obřadu starali pracovníci pohřební služby, bylo 
to takové hřbitovní dítě. Bylo to „těžší“? Bylo to jiné. 
 
Myslíš, že faráři musí být vždycky jen vlídní, laskaví a 
trpěliví, nebo se můžou úplně normálně rozčílit, tře-
ba i na svoje ovečky? 
 Vždycky vlídní? To by znamenalo být falešní  
a pokrytečtí, občas by to přece museli předstírat! 
Normálně se rozčílit taky ne. Moje kamarádka uči-
telka se dokázala rozčílit na děti ve škole tak, že je 
všechny postavila do latě, ale zůstala přitom vnitřně 
klidná. To jí závidím – dštít spravedlivým hněvem, 
ale mít kontrolu nad svými emocemi. Nevyřvat ně-
co, čeho budu litovat a nepřivodit si infarkt. To je 
umění, kterému se učím celý život. Zůstaneme-li 
v pravdě, tak i to zlé lidé přijmou – i když asi zase ne 
všichni, že jo? 
 
Umíš říkat ne? Umíš někoho odmítnout? 
 Kdybych to uměla, tak tu teď nesedím a nepotím 
odpovědi na tvoje otázky! Už jsem přečetla hroma-
du knih o asertivitě a snažím se to zvládnout! Místo 
toho se vždycky přistihnu, jak se kroutím, omlou-
vám, vysvětluji a jsem ukecávána, snažím se ele-
gantně vybruslit z něčeho, co nechci nebo nemohu 
zvládnout…a dopadne to vždycky strašně. Buď mě 
přemluví a já to pak pokazím, nebo odmítnu tak, že 
někoho strašně urazím. Trpím pak v obou přípa-
dech.  
 
Co tě nejvíc na tvojí práci těší? 
 Výsledky. Dobrá zpětná vazba. Třeba párkrát hro-
zilo, že svatba, kterou jsem vykonala, hrozila rozvo-

 
Milí čtenáři Setkávání,  
ve třetím čísle našeho občasníku jsem k rozhovoru oslovila sestru farářku Ladislavu Svobodovou, která 
v loňském roce oslavila jedno krásné životní jubileum. Laďka slouží dlouhá léta v Opavě, k tomu má na staros-
ti kapli v Hradci nad Moravicí a čtyři roky sloužila například v Bruntále. Je také členkou diecézní rady 
v Olomouci. Vždycky jsem na ní obdivovala její míru vzdělání, neutuchající radost z učení se novým věcem, 
inteligentní smysl pro humor a mladistvý elán. Pokud je tento mladý a veselý duch benefitem za duchoven-
skou službu, nemáme si my, ženy ve službě, proč zoufat, ale můžeme se těšit na každý další den v našem po-
volání… Bylo mi opět radostí setkat se na chvíli s tak zajímavou osobností naší diecéze. Sestře farářce velice 
děkuji za poskytnutí rozhovoru.  
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dem. Tak jsem si manžele podala a vyčinila jsem jim, 
že mi nebudou rozvodem kazit statistiku! Ale přitom 
jsem se za ně modlila a přesvědčovala je. Zatím se 
mi alespoň tady daří.  
 
Co tě naopak mrzí nebo trápí na tvé službě? 
 Když lidé zneužívají faráře, to známe všichni, ne-
bo obviňují z tmářství a teď při těch nešťastných re-
stitucích už ani nemluvím, co musím mnohdy vy-
slechnout.  
 
Souhlasíš s tím, co říkají někteří, že práce faráře je 
poslání? Nemůžou to někteří lidé zneužívat? 
 Odpověď viz výše. Když se řekne poslání, tak by 
měl dělat zadarmo, ne? Nebo dávat peníze potřeb-
ným (zejména žíznivým, co přicházejí na faru). Farář 
nepotřebuje peníze!  
Každá práce by měla být konána jako poslání, každé 
zaměstnání, které je vykonáváno s láskou, je poslá-
ním! Šťastní jsou lidé, u nichž tomu tak je!  
 

Máš strach, že církev zanikne na nedostatek členů? 
Díváš se s obavami do budoucnosti našich sborů a 
účasti na bohoslužbách? 
 I tímto obdobím jsem si prošla. I snahou ulovit, 
získat, sehnat co nejvíce členů, obcházela a objížděla 
jsem podle starých adres desítky let zapadlé vlasten-
ce jako vandrovní prodavač nechtěného zboží, honili 
mě psi, husy na vesnici, i lidé. Začítala jsem se do 
starých kronik a dějin naší církve, poslouchala vzpo-
mínky pamětníků, jak kdysi hráli divadlo, pořádali 
plesy, kde farář musel protancovat všechny ovečky, 
dobročinné sbírky pro chudé děti. Ale i jak jeden fa-
rář na kole objížděl 15 škol, v okruhu 30 km, kde učil 
náboženství! (To rozum nebere!) A jak nám to 
všechno komunisté vzali.  
     Ono už to nešlo vrátit. Začali jsme se zviditelňovat 
všelijak jinak – a někde se to zvrtlo ve zneužívání, 

jinde to byly akce pro zpestření života, někde fiasko. 
Začala jsem chápat, že nejen každý farář má jiný dar, 
jak sloužit, ale i každá náboženská obec je živý orga-
nismus a každá je jiná! Její život je třeba postavit na 
tom, co je jí vlastní, čím je schopna žít. A vše ostatní, 
nebo třeba jen něco dalšího jí bude přidáno. A tak 
jsem se přestala bát a žít v křeči z obavy 
z budoucnosti. Modlím se a prosím Boha o moud-
rost a ukazatele správné cesty, o dobré nápady,  
o to, abychom v našem sboru nalézali posilu Božím 
slovem, ale v dnešní době i sílu zbavit se strachu  
a nenávisti, které do našich srdcí zasévají ze všech 
stran.  
 
Máš přátele ve Finsku a jezdíš tam.  
Proč Finsko? 
 Našla jsem před 15 lety na internetu video 
s finským zpěvákem, když jsem hledala jiného fin-
ského zpěváka, kterého jsem si pamatovala 
z festivalu v Sopotech. Vzalo mě to za srdce a roz-
hodla jsem se, že tam za ním pojedu. Měla jsem 5 
dětí v rozmezí 18 let, nikdy jsem nikam nejezdila, no 
a teď už byli všichni dospělí, tak jsem se rozhodla, že 
vyrazím do Finska. Jenže ouha, zpěvák byl už čtvrt 
století po smrti, ale to mě neodradilo. Rozhodla 
jsem se navštívit jeho hrob v jeho rodném městě. 
Kdybyste si chtěli poslechnout tu píseň, tady je od-
kaz:  
https://www.youtube.com/watch?
v=dmPt3nLxLkU&ab_channel=RauliSomerjoki-Topic 
     Bohužel video už na Youtube není. Rok jsem se 
učila finsky, abych se domluvila, protože neumím 
anglicky. No a pak už jsem tam jezdila každý rok  
a získávala další a další přátele kolem osoby slavné-
ho rodáka. Městečko Somero se stalo mým druhým 
domovem. Psaly o mně místní noviny (bláznivá fa-
nynka z ciziny), dokonce jsem měla promluvu 
v kostele. Bohužel korona učinila po 13 letech mým 
cestám přítrž. Už třetí rok jsem tam nebyla. 
 
Válka na Ukrajině. Jak se modlit, když víme, že umírají 
nevinní lidé ze zvůle jednoho člověka? 
 Špatně postavená otázka. Slyším a čtu kolem se-
be: zabijte Putina a bude na zemi mír. Více zbraní, 
více míru. Nebuďme jako krvelačné šelmy volající 
zabíjet, zabíjet. Modleme se za to, aby VŠICHNI do-
stali rozum a začali ho používat, aby se naučili na-
slouchat jedni druhým, aby hledali řešení – kompro-
mis je řešení, které nevyhovuje plně ani jedné stra-
ně, ale vybíjení lidí a ničení majetku není vůbec žád-
ným řešením.  

https://www.youtube.com/watch?v=dmPt3nLxLkU&ab_channel=RauliSomerjoki-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=dmPt3nLxLkU&ab_channel=RauliSomerjoki-Topic
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Co na tuto situaci říkají tvoji přátelé z Finska? 
 Finové možná pošilhávají po tom, že by se jim 
vrátilo město Viipuri (Vyborg?), o které přišli ve fin-
sko-ruské válce? Ale to je jen moje spekulace.  
 
Není na světě jenom těžko. Nejsme ve službě pořád. 
Z čeho čerpáš svoji dobrou náladu? Co tě baví? 
 Hledám! Pořád hledám v tom zlém a ještě horším 
poučení, co mi chtěl Bůh sdělit. Třeba při loňské au-
tohavárii, která vůbec nebyla lehká, stačilo možná 
méně než vteřina a nezbyl by ze mě ani mastný flek. 
Ale protože ze mě zbylo ještě něco víc než ten flek, 
znamená to, že mě tady Pán Bůh ještě chce mít. Tak 
mu za to děkuji a stále se ptám, co tady ještě mám 
na stará kolena konat a vykonat, když už jsem tady 
teda zůstala. 
 
Když se podíváš na celou svoji duchovenskou službu 
– udělala bys něco jinak? 
 Kdybych věděla, co vím dnes, tak bych se nehr-
nula do věcí, které – jak jsem cítila – mi nebyly vlast-

ní, nasadila bych všechny síly na to, co bych dělala 
ráda, s chutí, s láskou a dobře. Nenechala bych se 
ovlivňovat tolik druhými. Ale to už je pryč. 
 
Vzkázala bys něco lidem, kteří budou číst tento roz-
hovor? Nějakou zprávu a poselství do příštích dnů? 
 Myslíš, že to někdo dočte až sem? Leda, že to 
hodně zkrátíš.  
     Řekla bych: Lidé, bděte! (To řekl evangelista Ma-
rek, Fučík to převzal od něho, nikoliv naopak, jak se 
tvrdilo). Kdysi mě jeden spolupracovník, když jsem 
pracovala v Tesle (10 let!) učil číst v Rudém právu 
„mezi řádky“. Dnes se to opět hodí. Nenechme se 
unášet negativními emocemi a používejme rozum. 
Modleme se, aby nám ho Bůh dopřál.  
  

Monika Bartková 

 Mikrovlny ducha 

 
Mikrovlnka 
Mikrovlnnou troubu umí ovládat každý. Ale ne každý rozumí principu jejího fungování. I když tuší, že ohřejí 
se jen některé látky, zatímco jiné materiály ne. Zjednodušme to. Elektromagnetické pole se dá rozčeřit vln-
kami, které následují rychle za sebou, ale i vlnami povlovnými. Frekvenci čili četnost vlnek dělíme do pomysl-
ných pásem podle toho, jak se šíří prostorem a jak snadno nebo těžko pronikají různým prostředím. Některé 
frekvence, jimž říkáme rádiové vlny, využíváme k šíření rozhlasového a televizního vysílání a signálu mobil-
ních telefonů. Hodně husté a pronikavé jsou vlny, jimž říkáme rentgenové záření. Ty pronikají i naším tělem, 
kostmi a chrupavkami ale hůře. Jedné části frekvenčního spektra říkáme viditelné světlo. Reagují na ně ty-
činky a čípky oční sítnice, a to odlišně podle hustoty vlnění, což pak rozlijeme jako jednotlivé barvy. Řidší než 
viditelné světlo jsou vlny infračerveného záření, jemuž říkáme sálavé teplo. V elektrické troubě nebo grilu 
spirála speciálního kovu klade odpor procházejícímu elektrickému proudu, což se projeví sálajícím teplem, 
tedy infračervenými paprsky, jež někdy i vidíme, když se drát rozžhaví do ruda. Sálavé teplo ohřívá okolní 
vzduch a my v něm pečeme. Stěny ale musíme izolovat, aby nám teplo neunikalo a abychom se o ně nepo-
pálili. Na mikrovlnku si ale sáhnout můžete, a nepopálíte se. Uvnitř je generátor, který převádí elektrický 
proud na vlny elektromagnetického pole o určité frekvenci. Podobné vlny se používají v radarech nebo při 
bezdrátovém přenosu internetového signálu vzduchem. Čirou náhodou se zjistilo, že tyto vlny některými ma-
teriály prostě projdou, od jiných se odrazí zpět, ale v některých působí, že jejich molekuly se rozkmitají. Jsou 
to molekuly, které mají nesymetrický tvar a jejich vychýlené elektrony fungují jako lopatky vodního nebo vě-
trného kola – molekuly se rozpohybují, a pohyb, jak víme, svým třením způsobuje teplo. V mikrovlnce je frek-
vence vyladěná tak, aby na ni reagovaly především molekuly vody. Sklo, porcelán, kovy i plasty jsou pro tyto 
vlny jakoby „průhledné“. Ale voda jejich energii „pohlcuje“ a rychle se ohřívá – čímž současně ohřeje i celý 
pokrm, jehož je obsahem. Kovová skříňka brání vlnám pronikat ven, ale kdybychom za chodu vložili dovnitř 
ruku, krev se nám v ní za chvíli začne vařit.   
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Čeští skláři 
K tavení skla je potřeba vysoká teplota, sklářskou pec je tedy nutno izolovat tlustou vrstvou šamotových ci-
hel. Zahřát křemenný písek nebo skleněné střepy do tavné teploty je energeticky velmi náročné a i přes tlus-
té stěny do okolí uniká hodně drahého tepla. Čeští skláři v roce 1999 tedy pojali nápad tavit sklo pomocí mi-
krovln. Ale ani křemenný písek ani střepy se v pokusných podmínkách netavily. My už víme proč – sklo mi-
krovlny propouští. Až někoho napadlo použít selský, tedy vlastně kuchyňský rozum a do suroviny v peci při-
dali malou trošku roztaveného skla. A od tohoto „zárodku“ se postupně šířilo vibracemi produkované teplo, 
až se veškerý materiál roztavil. Mikrovlnná sklářská pec výrazně šetří energii, protože teplo neuniká zbyteč-
ně jejími stěnami. Ty ovšem musí být také izolované šamotovými cihlami, protože rozžhavené sklo má 1 200 
°C. Přesto jsou úspory značné. Vtip je tedy v tom, že molekuly v kapalném skupenství kvůli své asymetrii a 
nestabilitě rezonují s vlnami, které by jinak látkou bez účinku prošly. Rozvibrují se v příslušné frekvenci a po-
stupně rozkmitají i své nehybné druhy setrvávající dosud ve skupenství pevném.  
 
Mapy a statistiky 
Občas vídáme mapu České republiky s vyznačenými regiony, v nichž je statisticky zjištěno něco anomálního. 
Například Ostravsko či Karvinsko má vyšší procento nezaměstnanosti, podobně jako třeba Karlovarsko. Sta-
tisticky významným znakem, který signalizuje ve společnosti něco nezdravého, je počet lidí v exekuci. Tako-
vých lidí je opět na Ostravsku a Karvinsku výrazně víc než jinde. Víme, čím to je. Do exekuce spadne ten, kdo 
naletí lichvářům. Jak? No, nechá se oklamat jejich kravatami a kostýmky a úsměvy a barevnými letáčky. Jak 
říkáme těm, kdo naletí? 
     Tytéž statistiky zpravidla také ukážou, že v oněch regionech je výrazně větší podíl lidí s pouze základním 
vzděláním. Vzdělanější, mladší, šikovnější a chytřejší odsud odcházejí. 
     Tato souvislost stojí za hlubší rozbor. Představme si rodinu, obec, ulici, čtvrť, kde je určitý počet lidí, kteří 
mají maturitu nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. Jak to funguje, že určitá koncentrace „chytřejších“ zřej-
mě zabraňuje svým „hloupějším“ příbuzným či sousedům dělat hlouposti? Nenaletět šizuňkům, umět si se-
hnat práci, naučit se dělat něco jiného, když práce zdánlivě není – k tomu je opravdu třeba troška nejen sna-
hy, ale i bystrého a zdravého (selského nebo kuchyňského) rozumu. Nemusí mít člověk maturitu ani titul, tu 
špetku soudnosti má každý. Ale jestliže všichni kolem jsou hloupější a dětinštější než já – na co bych zapojo-
val svůj zdravý rozum? Budu se chovat jako oni, jako všichni kolem. A všichni se pak propadají na dno statis-
tik. Když je ovšem někde nablízku, v rodině, v sousedství, někdo bystřejšího ducha, kdo občas prohodí něco 
chytrého, dá rozumnou radu, jde příkladem – zřejmě to působí „nakažlivě“ v pozitivním smyslu. Je to jako ta 
troška tekutiny v tuhém materiálu v mikrovlnce. Od jedinců, kteří jsou jaksi asymetričtí a nestabilní, tedy ně-
jak vyčnívají z průměru, se šíří vibrace, jež nakonec rezonují s tím, co v druhých je taky, jenže dosud spící.  
 
Sčítání obyvatel 
S chmurnými pocity jsme sledovali údaje o opět nižších počtech lidí, kteří se ještě hlásí k náboženské víře, ke 
konkrétní církvi. Uklidňujeme se tím, že údaj byl nepovinný, že Češi jsou obzvlášť ostýchaví, pokud jde o jejich 
niterná přesvědčení, nebo že Češi mají morbidní smysl pro humor (ke konfesi „rytířů Jedi“ se přihlásilo mno-
hem víc jedinců než před deseti lety). Údaj o „konfesi“ ztratil význam, jaký měl například v husitských do-
bách nebo po Bílé hoře. Stejně tak ale ztratil význam i pojem „ateismus“. Češi nejsou nejateističtější zemí 
světa, oni jen svět mírně předběhli v procesu sekularizace. To, že někdo (už) nežije se svou církví, zdaleka 
neznamená, že je ateista ani že nemá žádnou víru či spiritualitu. Jen zatím nevíme, jak tuto „víru“ odcírkev-
něných lidí pojmenovat, zkoumat, měřit a následně zachytit ve statistikách. Ani nevíme, k čemu by to mohlo 
být dobré, kdybychom si pak statistiky třeba promítli do map.     
 
Rezonující jedinci 
Už začínáte tušit, jak se myšlenka zacykluje. Někdy se říká, že sekulární člověk je „nábožensky nemuzikální“. 
Asi ano, nereaguje (už) na to, co mu církve hrají. Ale když mu na duchovní strunku zabrnkají různé alterna-
tivní proudy a směry, rozeznívá se to v něm všelijak, skřípavě, falešně, ale reaguje. To vidíme všude kolem 
sebe. Málokdo je ryzí materialista, hmotař, povrchní sobec. Hloubka a nitro – o níž si pořád myslíme, že je 
v ní propast, jež může být vyplněna jedině Bohem – se v určitých situacích projevuje docela živě. Viděli jsme, 
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jak českou společnost probudila účast s lidmi postiženými tornádem a aktuálně jsme svědky naprosto nebý-
valé solidarity s uprchlíky z Ukrajiny. Češi nejsou tak necitliví, jak se zdálo.  
     Příklad s mikrovlnkou, molekulami a látkovým skupenstvím měl říct, že stačí málo – jen pár jedinců, záro-
dečný shluk. Co a jak by se mělo šířit z těchto „ostrůvků pozitivní deviace“, od lidí, kteří ještě na křesťanství 
„muzikálně reagují“? Těžko říct, jak to funguje. Dát dobrou radu, být příkladem, v tápání a váhání vydat svě-
dectví o jasném, dobře ukotveném postoji. V tisících drobných záchvěvech živě reagovat na mikrovlnné pů-
sobení ducha, zejména bude-li vyladěno na staletími prověřené frekvence, jimž říkáme Duch. Ale kadlub, 
v němž se to odehrává, může mít docela jinou podobu než stará pec.  
 

Vladimír Šiler  

 Nové logo Olomoucké diecéze  

Mys lenka vytvor it origina lní  graficky  znak – logo 
Olomoucke  diece ze není  nijak nova . Da vno ví me, 
z e v souc asne m sve te  je potr eba by t i vizua lne  
identifikovatelnou spolec ností . Ne ktere  nas e 
diece ze mají  svou identitu ve forme  loga vyr es e-
nou uz  ne kolik let a tak jsme zac ali, na podne t 
bratra biskupa Toma s e, tuto ota zku aktivne  r es it 
uz  v roce 2020 take .  
     Bratr fara r  Vlastimí r Haltof, jakoz to vy tvarní k, 
po porade  s kolegy, stanovil za kladní  principy 
pro tvorbu te to budoucí  „vizitky“ nas í  diece ze  
a bylo vyhla s eno vy be rove  r í zení  a osloveni c le-
nove  na boz ensky ch obcí  a sympatizanti k pr í pra-
ve  na vrhu .  
     Uka zalo se, z e vytvor it graficky  znak, pr i pou-
z ití  tradic ní ch barev i prvku  spojeny ch s cí rkví  
tak, aby vyhovoval esteticke mu cí te ní  rozdí lny ch 
lidí , není  vu bec snadne . Vy sledny  na vrh musel 
by t take  dobr e pouz itelny  ve virtua lní m prostoru 
– pro potr eby tvorby webovy ch stra nek, plaka tu , 
ale take  tr eba pro pr evedení  na razí tko c i hlavic -
kovy  papí r a souc asne  by t natolik origina lní , aby 
nekopí roval uz  loga pouz í vana  jiny mi subjekty.  
 Vs em, kter í  sve  inspirativní  na vrhy zaslali, 
patr í  velky  dí k, protoz e jejich pr í prava jiste  za-
brala mnoho c asu a sta la hodne  u silí . Ať uz  to byli 
mladí  vy tvarní ci Anna a Josefí na Bartkovy a Řo-
bin Komorní k, da my z bohumí nske  reklamní  
agentury „grafik Aja“, sestra Dagmar S te pa nova   
s manz elem Arnos tem Konec ny m ze Svinova, Sta-
nislav Hejduk, nebo bratr fara r  Vlastimí r Haltof, 
jehoz  velice zdar ily  na vrh drz í  pomyslne  druhe  
mí sto.  
 S radostí  nyní  mu z eme vs em pr edstavit ví te z-
nou pra ci – a sice „logo“ bratra fara r e Řostislava 
Valus ka, ktery  byl take  poz a da n o pr ispe ní . Pra ve  
z jeho pera vys el na vrh, ktery  vs ichni svorne  pr i-
jali a jednomyslne  jej odsouhlasila i Diece zní  ra-

da. Bratr Valus ek, spolec ne  s grafikem Petrem 
Palarc í kem, pr evedl znak i  do digita lní  formy  
a doplnil ho origina lní m pí smem ve stejne m du-
chu a takto jej nyní  mu z eme s radostí  pr edstavit 
a nabí dnout k pouz í va ní .  

Gabriela Bjolkova  
 
A co ke svému „dítku“ sděluje sám autor? 
 
Konec ne  ma me sve  diece zní  logo. Ovs em samot-
ny  logotyp z na s jes te  dobre  sluz ební ky neude la . 
Bylo by ovs em Bohu mile , kdybychom z pokladu 
srdce sve ho doka zali vyna s et jen dobre  ve ci. 
Symbol srdce je na nas em logu ihned patrny . Tí m 
se odlis ujeme od jiny ch diece zní ch logotypu . 
Aspon  jsme na nich z a dny  archetyp srdce nenas li. 
Slovní k biblicke  ikonografie r í ka : „Znak srdce, 
kolem sve  osy symetricky rozvity , slouz í  k oslave  
posva tnosti.“ Pr ejme si, aby na m toto znamení , 
r ec eno s Komensky m, bylo „hlubinou bezpec nos-
ti“. Oní m mí stem, kde mají  sí dlit Bohu mile  vlast-
nosti: soucit, kvintesence vs í  kr esťanske  spiritua-
lity, ba zen , odvaha, la ska, moudrost, pokora atd. 
Na logotypu vidí me da le kalich, hrdy  odznak c es-
ky ch husitu . Historicky vide no, tento znak slouz il 
kalis nicke  cí rkvi, vzes le  z husitske  revoluce, po 
dobu 200 let. Po Bí le  hor e se znamení  na 300 let 
vytratilo. Dí ky obrozenectví  bylo husitství  obz i-
veno a znak se k na m vra til. C eskoslovenska  cí r-
kev se pr i sve m vzniku ihned s kalichem identifi-
kovala. Na tala rech c eskoslovensky ch duchov-
ní ch tak pe kne  po husitsku symbolizovala poda -
va ní  te la a krve pod obojí  zpu sobou (lat. 
utraque). K spojení  kalicha s latinsky m kr í z em 
dos lo az  na genera lní  synode  v u noru 1949 v Pra-
ze. Autorem oficia lne  schva lene ho loga CC S je so-
char  Frantis ek Hroma dko (1889–1973). K dopl-
ne ní  kalicha za kladní m kr esťansky m symbolem 
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dos lo na popud prof. Zdenka Trtí ka. Ve Slove  ví -
ry, struc na  ve rouka, Blahoslav 1963, str. 77, c te-
me: „Kr í z  je znakem kr esťanství . Jí m se kr esťan-
ska  ví ra odlis uje od vs ech na boz enství .“ Hla sa me 
Krista ukr iz ovane ho. Z a dny  za bavny  Disneyland! 
Nas e logo tvor í  tr i za kladní  znaky. Tr etí m, no-
vy m, je srdce. Zde, v konotaci s tí mto zname-
ní m, ocitujme jes te  Zdenka Trtí ka: „C tvrty m tva-
rem zjevení  je vstup z ive ho Boha az  do str edu 
lidske  existence, do lidske ho srdce (Slovo ví ry, 
Blahoslav 1963, str. 22)“. Autor i loga se snaz ili 
pro tyto tr i znaky nají t odpoví dají cí  proporce. 
Na vrh není  z a dna  graficka  divoc ina, ale 
„konzervativní  klasika“. Obly m linií m loga odpo-
ví da  obly  typ pí sma. Zda  se, z e zaobleny  tvar kali-
cha touz í  vystoupit z plochy. La ka  k uchopení .     

 
Řostislav Valus ek a Petr Palarc í k,  

 Setkání s ukrajinskými rodinami v Husově sboru v Litovli 

V celé Evropě se zvedla vlna solidarity s Ukrajinou, ani my nezůstáváme stranou. Osud Ukrajiny nám leží na 
srdci, soucítíme s trpícími rodinami, dětmi, starými lidmi. Tíživá situace našich bratrů je nám blízká také pro-
to, že do našeho sboru v Litovli dochází již delší dobu dva ukrajinští věřící. O to naléhavěji jsme pocítili potře-
bu pomoci. Uspořádali jsme peněžitou sbírku, tu jsme použili jako přímou pomoc Oleksandrově rodině, která 
k nám dorazila jako první. 
     Sobotní akci „Herní odpoledne pro děti“ dne 12. března jsme plánovali již delší dobu. Její původní záměr 
jsme rozšířili a pozvali ukrajinské rodiny, které se na Litovelsko uchýlily před válkou. 
     Nejdříve jsme v krátkosti představili náš region Haná, města, zvyky, tradiční kroj, a nabídli jsme hanácké 
koláčky. Našemu vzájemnému seznámení pomáhaly i dvojjazyčné jmenovky. Pomodlili jsme se za mír a po-
koj, současně v češtině a v ukrajinštině. Texty z Písma jsme četli z Biblí české a ukrajinské. Také kázání bylo 
připraveno v češtině i ukrajinštině, to ukrajinské přečetla sestra Larisa, která do naší republiky přijela jen pár 
dní před sobotní akcí. Naše chválící skupinka zazpívala za doprovodu kytar chvály. 
     Další program byl zaměřený formou zábavných her na děti, odměnou jim byla čokoláda a sladkosti. Zapo-
jili se i rodiče. Všechny hry i soutěže byly přizpůsobeny naší dvojjazyčnosti. My Češi jsme se během nich nau-
čili spoustu ukrajinských výrazů a stejně tak se naší ukrajinští přátelé seznamovali s češtinou.  
     Setkání vyvrcholilo na farní zahradě 
společným opékáním špekáčků u ohně. 
Podařilo se nám vytvořit přátelskou at-
mosféru a dobrou náladu, která nás pro-
vázela celým odpolednem. Doufáme, že 
alespoň na čas mohly naše ukrajinské 
rodiny zapomenout na svoji tíživou situa-
ci. Jako další pomoc organizujeme potra-
vinovou sbírku pro nově přijíždějící rodi-
ny. Pane Bože, ochraňuj Ukrajinu, nepře-
stáváme se za ni modlit.  
 
 

Jana Motlová, Alena Macková 
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 Velikonoční kvíz (nejen) pro děti  

1. Židé slavili Velikonoce dávno před Kristem.  
Byla to pro ně památka na  
a) dobytí Jericha  
b) vysvobození z otroctví v Egyptě  
c) Davidovu korunovaci  
 
2. Jak se dostali Židé do Egypta?  
a) Jákobův rod se tam přestěhoval za Josefem, který 
z otroka povýšil na faraonova zástupce.  
b) Utekli tam před hladomorem.  
c) Vyhnala je tam válka.  
 
3. Proč Židé v Egyptě upadli do otroctví?  
a) Egypťanům vadilo jejich odlišné náboženství.  
b) Proti Egypťanům byli neschopní a na nic jiného se 
nehodili.  
c) Egypťany o tolik ve všem převyšovali, že se jich 
nový farao začal bát.  
 
4. Kolik pohrom dopadlo na Egypt  
pro faraonovu tvrdohlavost?  
a) Sedm  
b) Deset  
c) Dvanáct  
 
5. Faraon propustil Židy z otroctví teprve potom, co  
a) v každé egyptské rodině zemřelo nejstarší dítě  
b) pošel všechen dobytek  
c) všechnu úrodu sežraly kobylky  
 
6. O slavnostní velikonoční večeři Židé NEJEDLI  
a) pečeného beránka  
b) nevykynutý chléb  
c) velikonoční mazanec  
 
7. Kde slavil Ježíš se svými učedníky  
poslední velikonoční večeři?  
a) V Jeruzalémě  
b) V Jerichu u Zachea  
c) V Betánii u Marie a Marty 
 
8) Nač potřebovali velekněží Jidášovu zradu?  
a) Chtěli se Ježíše zmocnit tajně v noci, ale nevěděli, 
kde ho hledat a jak ho potmě poznají.  
b) Chtěli mít jistotu, že učedníci nebudou  
Ježíše bránit.  
c) Potřebovali u soudu nějakého svědka, který  
Římany přesvědčí o spiknutí proti císaři.  

9) Jakou odměnu dostal Jidáš za svou zradu?  
a) 20 zlaťáků  
b) 30 stříbrňáků  
c) 50 měďáků  
 
10) Za co byl Ježíš veleradou odsouzen k smrti?  
a) Za to, že se prohlásil za Božího syna Mesiáše.  
b) Za to, že urazil velekněze.  
c) Za to, že chtěl zbořit chrám.  
 
11) Proč kněží odvedli odsouzeného Ježíše  
ještě k Pilátovi?  
a) Chtěli Ježíšovu smrt hodit na krk Římanům.  
b) Pro popravu odsouzence potřebovali  
Pilátovo schválení.  
c) Chtěli Pilátovi ukázat svou oddanost císaři.  
 
12) Pilát navrhoval výměnu Ježíše za  
a) Bar Kochbu  
b) Barnabáše  
c) Barabáše  
 
13) Na kříži byl nad Ježíšem nápis s odůvodněním 
rozsudku. Co tam stálo?  
a) Židovský král  
b) Vydával se za krále  
c) Vydával se za Božího syna 
 
14) Jak reagoval římský setník na Ježíšovu smrt?  
a) „Konečně můžu jít domů.“  
b) „Dobře mu tak, zasloužil si to.“  
c) „Tohle byl opravdu syn Boží.“  
 
15) Kdo uviděl vzkříšeného Ježíše první?  
a) Petr  
b) Jan  
c) Marie Magdalská  
 
16) Co je pro nás na Velikonocích nejdůležitější?  
a) Že se po dlouhé zimě můžeme zase radovat z jara  
b) Že máme volno a můžeme si někam vyrazit.  
c) Že nám Ježíš vydobyl vítězství nad smrtí. 
 
 
Správné odpovědi jsou ukryty v evangeliích  
(Vybráno z materiálu misijní služby Tim 2,2) 
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 KUK aneb Kam za uměním a kulturou 

 Všichni členové církve, sympatizanti a přátelé jsou zváni 30. dubna na Diecézní pouť k 430. výročí na-
rození Jana Ámose Komenského do Přerova – viz. plakát na zadní straně tohoto čísla. 

 NO Ostrava Stará Bělá zve 29. května na další ročník tradiční přehlídky „Já jsem muzikant a přicházím 
ze Staré Bělé“, kde se představují místní začínající i profesionální hudebníci všech oborů a jejich přá-
telé.   

 Noc kostelů: 
  I letos chceme pozvat návštěvníky 10. června do prostoru našich sborů. Prozatím se přihlásily nábo 
  ženské obce: Bruntál, Ostrava – Hrabůvka, Ostrava – Zábřeh, Ostrava – Michálkovice, Ostrava –   
  Stará Bělá, Ostrava – Svinov, Polanka, Vratimov, Ostrava – Radvanice, Hranice, Olomouc, Loštice,   
  Litovel a Chudobín. Aktuality o přihlášených a programu můžete opět sledovat na webu:     
  www.nockostelu.cz. Mottem pro tento rok je verš ze Žalmu: „Za dne ať Hospodin dává svou milost,  
  celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ 
 Těšíme se na společné setkání při uctění památky Mistra Jana Husa na Ostravici u Winklerovy zvonice, 

které je plánováno na úterý 5. července v 10.00 hodin. Právě letos si připomeneme 85 let od otevření 
Husovy kaple architekta Alfréda Farníka prvním biskupem Církve československé (husitské) Ferdinan-
dem Stiborem. Bohoslužbu budou sloužit olomoucký biskup Tomáš Chytil a ostravská vikářka Gabriela 
Bjolková. Bližší informace budou k dispozici ve všech náboženských obcích.  

 S předstihem zveme 6. 9. do Husova sboru v Ostravě – Slezské Ostravě na koncert v rámci Svatovác-
lavského hudebního festivalu, kde vystoupí  maďarský dechový kvintet In medias brass, v Husově sbo-
ru v Rychvaldu se můžete těšit 10. 9. na díla Corelliho a Händela, 11. 9. oslaví 20 let na scéně charis-
matické uskupení Vertigo v Husově sboru ve Staré Bělé, tamtéž by o dva dny později 13. 9. měla vy-
stoupit hvězda polského jazzu Adam Baldych s doprovodnou kapelou a sérii koncertů v našich sbo-
rech uzavře Philharmonia octet Prague 29. 9. opět v Husově sboru v Ostravě – Slezské Ostravě. Další 
koncerty a podrobnosti můžete sledovat na webu: www.shf.cz, případně je připomeneme v dalším 
vydání časopisu. 

 Mnoho akcí se teprve nyní plánuje, a proto sledujte dění ve svých obcích, ale i diecézní web, jehož 
prostřednictvím Vás také budeme průběžně informovat. 

 Letní Shakespearovské slavnosti jsou neodmyslitelnou součástí prázdninových měsíců. Tento divadel-
ní festival se odehrává na otevřených scénách v Praze, v Brně a v Ostravě. Letos se v Ostravě, na Slez-
sko-Ostravském hradě, uskuteční ve dnech 18. 7. – 11. 8. Premiérou roku 2022 bude Sen noci svato-
jánské v režii Adély Laštovkové Stodolové. Nově na návštěvníky čeká nastudování jedné 
z nejznámějších Shakespearových her Macbeth v režii Jakuba Krofty. Na své si přijdou také příznivci 
hudby, program obohatí Koncert pro Mr. Shakespeara. 

 Festival Klášterní hudební slavnosti je mezinárodní hudební festival s dvanáctiletou tradicí, který svou 
vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní patří k nejvýraznějším hudebním festivalům současnos-
ti. Letos probíhá ve dnech 30. 5. – 30. 9. a bude ve znamení tří nosných témat – prvním je Odvaha, 
dalším je 300 let od narození českého skladatele Jiřího Antonína Bendy a třetím tématem je vzpomín-
ka na německého skladatele Carla Orffa. Návštěvníci se mohou těšit na 21 koncertů. 

Pozvánka na letní tábor  
 
Olomoucká diecéze CČSH pořádá Křesťanský tábor „Archa“ pro děti od 6 do 15 let. 
Adresa tábora: Fara v Sobotíně, Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou 
Termín: 24. 7. – 30. 7. 2022 
Hlavní vedoucí: Mgr. Alena Milová, tel: 731625925, email: alena.milova@ccsh.cz 
Cena tábora: 2200,- Kč. Sourozenecká sleva je 200,- Kč/na další dítě. 
Téma tábora v roce 2022: „Indiánské léto“  
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 Přehled velikonočních bohoslužeb v naší diecézi 

Náboženská obec nebo  10.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 5.4. 

bohosl. středisko květná ne čtvrtek pátek sobota neděle pondělí 

Frýdek Místek       16:00     

Kunčice pod Ondřejníkem         8:30   

Opava 8:30     17:00 8:30   

Doubrava 8:00 16:00 16:00 16:00 8:00   

Ostrava Hrabůvka         8:30   

Ostrava Heřmanice 10:00       10:00   

Ostrava Mariánské Hory 9:00 16:00     9:00   

Ostrava Michálkovice 10:00       10:00   

Ostrava Polanka 8:45 17:30     8:45   

Ostrava Radvanice 8:00   17:00 17:00 8:00   

Ostrava Moravská a Slezská 9:30       9:30   

Ostrava Stará Bělá 8:00   17:00   8:00   

Ostrava Svinov 10:15   17:30   10:15   

Ostrava Zábřeh 10:30 16:00     10:30   

Rychvald 8:30 17:00   17:00 rozhlas  8:30   

Studénka 9:30     16:00     

Vratimov     18:00   8:30   

Hradec  nad Moravicí         10:00   

Rožnov pod Radhoštěm         10:00   

Olomouc   15:00 15:00 20:00 9:00   

    Černovír           10:00 

Bruntál         11:00   

Kojetín 10:00 16:00     10:00   

Krnov         9:00   

Troubelice         9:30   

    Újezd           8:00 

    Dlouhá Loučka-kostel ŘKC           10:00 

Zábřeh     16:00   9:00   

Dubicko     17:00   10:30   

Zvole         13:30   

Přerov   17:00     10:30   

Lipník n. Bečvou         17:00   

Šumperk     16:00   10:30   

Hostice         8:30   

Loštice 8:30 15:30 17:00   8:30   

    Bílá Lhota         13:30   

Chudobín         10:30   

Litovel   16:00 18:00 19:00 9:00   

Šternberk   18:00 18:00   9:00   

Horka nad Moravou         8:15   

    Náklo         14:00   

Olomouc - Hodolany   17:00 17:00   9:00   

    Olšany         11:00   

Hranice 9:00 14:00   16:00     

Velká Bystřice   16:00     9:00   

Velký Týnec         7:30   

Chybějící údaj o bohoslužbě v některých obcích v tento den může znamenat, že se buď bohoslužba ne-
slouží anebo je sloužena podle běžných zvyklostí v dané obci. Proto se prosím případně informujte u du-
chovního správce příslušné náboženské obce. Děkujeme za pochopení. (pozn. red.) 
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Sestra farářka Ladislava Svobodová. 
 

Další pozvánka na letní tábor, tentokrát z Brněnské diecéze. 

Vzpomínka... 
Dne 21. 3. 2022 uplynul rok od nečekaného úmrtí naše-
ho bratra Zdeňka Vedry v jeho nedožitých 90 letech. 
Bratr Vedra byl členem sboru v NO Ostravě – Svinově  
a v NO Litovel. Všichni si ho pamatujeme jako skromné-
ho, pokorného člověka s velkým srdcem. 
Děkujeme Hospodinu za jeho život a modlíme se za něj. 
Jeho místo ve sboru je prázdné, v našich srdcích však 
žije dál. 

Husův sbor v Litovli 
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