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Starý rok odešel, a je tu nový.  

 

Nevíme co nás v něm čeká, jaké věci budeme prožívat, a klademe si 

otázku, jaký že ten nový, nastávající rok bude. 

Neměli bychom si spíš položit otázku, co že s tím nastávajícím rokem 

udělám? Možná bych byl ještě konkrétnější. Co v tom novém roce chci 

udělat sám se sebou. 

 

Hodnotíme starý rok, co se povedlo, co ne, no prostě bilancujeme. 

Jednou jsem viděl scénku jak Starý rok jako starý muž odchází, a přichází 

mladý člověk, téměř dítě, jako Nový rok. A to mi připomíná slova 

apoštola Pavla: ,,  . . . svlečte se sebe starého člověka i s jeho skutky a 

oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle 

obrazu svého Stvořitele.“ ( ČEP Kol.3,9.10. )  

 

Jiný překlad říká:  ,,Zřekněte se svých dřívějších zvyků a dejte se přetvořit 

Bohem, abyste byli jemu podobni a plnili jeho vůli.“ 

Začátek nového roku, to je možnost pro nás začít znovu a tentokrát 

v Božích rukou.  

Zároveň bychom neměli zapomínat na vděčnost. Moc se mi líbí citát, 

který říká: ,,Nauč se být vděčným za každou maličkost ve svém životě, 

protože věz, že na světě je spousta lidí, kteří nemají ani to, co máš ty.“ 

Hodně sil a radosti při změnách, které Bůh chce učinit s námi v tom 

novém roce 2022. 

 

Hynek Dona, kazatel 

                                                                                                                                                                                                                             

  



Adolf Šlosárek na Valašsku 
aneb z Kunčiček u Bašky - přes Kateřinice - do Zlína 
 
Adolf Šlosárek se v roce 1922 narodil do prosté katolické rodiny. Měl 
mladší sourozence - Mirka, Jendu a sestru Mařenku. Maminka vedla své 
děti k víře v Živého Boha Stvořitele. 
Ale, jak život šel a děti dospívaly, taťkovi bráškové víru v Boha dále 
nerozvíjeli. Naopak; vzhledem k svému postavení v zaměstnání se z nich 
stali zapřisáhlí atheisté a za svého věřícího bratra se dlouho 
styděli.  Adolf, který vstoupil do učení na malíře pokojů, musel pro 
důsledky vážného onemocnění v 15 letech přejít k jiné, fyzicky méně 
náročné práci. Vyučil se kadeřníkem a později pracoval i jako učitel na 
pokračovací škole. 

V době druhé 
světové války byl 
totálně nasazen k 
nuceným pracem do 
Německa, kde se 
seznámil se svým 

celoživotním 
přítelem Milošem 
Šustkem a 

prostřednictvím 
něho i s adventní 
pravdou. Jeho víra v 
Živého Boha a důvěra 
Božímu Slovu dostala 
konkrétní podobu a 
on se stal kazatelem 
CASD. Nebyla to 
cesta snadná, jak 

popisuje ve své knize Vzpomínek, ale po celý další čas svého života ji 
neopustil. 
Ve svých 24 letech se oženil s Vilmou Kulovou a společně vychovali nás, 
dvě děti, Jarka a Martičku. 



V Praze vystudoval biblický seminář Církve adventistů s. d., odkud 
nastoupil již v posledním ročníku, co by začínající kazatel, do Plzně. 
Později byl k této službě i vysvěcen. A protože ani v čase zákazu církve 
nepřestal konat svoje duchovenské poslání, byl zatčen a odsouzen ke 
třem rokům nepodmíněného věznění. 
Později, po znovupovolení činnosti CASD, obdržel zpět kazatelský dekret 
a byl služebně přeložen do sboru s tehdejším názvem Gottwaldov (dnes 
Zlín). Byl pověřen službou vysvěceného kazatele pro celý Systemizovaný 
okrsek, který tvořilo osm samostatných sborů - Zlín, Napajedla, Holešov, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Hluk, Veselí na M. a Kyjov. 
Ani zde se jeho působení nevyhnulo komplikacím. Nejdříve mu vážně 
onemocněla manželka Vilma, kterou Bůh zázračně vytrhl od smrti… a 
následně, z důvodu že neposílali nás děti, v sobotu do školy, ztratil 
tatínek opět souhlas k výkonu kazatelské práce. Musel si opět hledat 
zaměstnání mimo církev. Vzhledem k tomu, že odmítl spolupráci s STB 
nemohl po dlouhou dobu najít nikde žádné uplatnění. Teprve na osobní 
přímluvu bratra Kekrta, který pracoval v Technických službách města 
Gottwaldova, byl přijat jako údržbář veřejného osvětlení. Svou práci 
kazatele však neopustil ani v této době; jen ji vykonával v čase svého 
osobního volna. Díky aktivní pomoci bratra Sasína, který jediný ve sboře 



vlastnil auto, mohl být taťka, i v tomto - prací v TSMG zkráceném čase - 
užitečný svou kazatelskou službou všem sborům zlínského okrsku. 
V roce 1967, když došlo k politickému uvolnění, získal tatínek opět zpátky 
povolení k řádnému výkonu kazatelské služby, a to ve sborech Prostějov 
+ Vyškov. Působil zde velmi krátce a byl znovu přeložen, tentokrát do 
Ostravy. Byl pověřen odpovědností vysvěceného kazatele pro sbory 
Ostrava-Třanovského sál, Ostrava-Přívoz, Bohumín a Mariánské Hory, 
Posledním místem jeho kazatelské služby na plný úvazek byl sbor Frýdek-
Místek; a ve spolupráci 
se začínajícímu kazateli 
br. Strouhalem a Jiřím 
Moskalou jako 
vysvěcený kazatel i 
sbory Kaňovice, 
Komorní Lhotka a 
Vojkovice. 
Ve svých šedesáti letech 
se spolu se svou 
manželkou Vilmou 
přestěhovali do 
domečku s modlitebnou 
v Kateřinicích u Vsetína. 
Byla to pro tatínka velká 
životní změna. Až dosud 
vždy bydlící ve větších 
městech si zvyká na 
život v malé valašské vesnici; a kupodivu si nový způsobu života rychle 
zamiluje. S pečlivostí sobě vlastní se stará o přilehlou zahradu i 
modlitebnu, ale ani v tomto čase nenechává svou kazatelskou profesi 
zahálet. Spolupracuje s mladými, začínajícími kazateli; je jejich 
duchovním vůdcem a jeho osobní příklad muže vždy spoléhajícího na 
Boha a bezmezně důvěřujícího Pánu Ježíši přináší své ovoce i “v 
šedinách”. Pravidelně káže, vyučuje biblickým pravdám přátele, 
zúčastňuje se sborových výborů, koná pastorační návštěvy všude kde je 



jeho duchovního povzbuzení zapotřebí. Aktivně podporuje práci svých 
mladších spolupracovníků. 
Rád vzpomínám na jednu z nevšedních zkušeností, kterou jsem mohl 
prožívat společně s vámi… 
Tatínek s bratrem Pražanem pojali velmi ambiciózní plán - uspořádat ve 
Vsetínské modlitebně dvanátidílný cyklus biblických přednášek. Ne 
všichni členové sdíleli jejich nadšení; avšak taťkův entuziasmus brzy 
nadchnul i ostatní. Svůj záměr opřel o intenzivní modlitební přípravu, do 
které se zapojili všichni bratři a sestry sborů Vsetín, Liptál i Kateřinice. A 
Bůh tomuto odvážném projektu předivně požehnal. 
Přednášky začalo navštěvovat asi 20 přátel. Navzdory obavám, že tolik 
času (čtyři večery v týdnu - pátek + sobota, pondělí + úterý, na kdy jsem 
do Vsetína z Ostravy přijížděli) lidé nebudou ochotni náboženskému 
programu věnovat, všichni posluchači se každý další večer znovu vraceli. 
(Vedli jsme si jejich přesnou evidenci.) Pravidelných posluchačů v řadách 
přátel přibývalo, takže jsme museli členy sboru požádat, aby do sálu šli s 
přáteli jen Ti, kdo je sem přivedli. Přednášek se tehdy, kromě místních 
členů sboru, účastnilo více než 100 přátel. Po celou dobu jsme byli 
spojení na modlitbách vděčnosti a zažívali citelnou Boží přítomnost… 



Valašsko se mým rodičům na celých 25 let stalo milovaným domovem. 
Měli upřímně rádi všechny zdejší bratry a sestry v Kristu a stejně 
nesobecky i své sousedy a přátele. Ti všichni jim tuto lásku opětovali. 
Nebylo proto pro ně jednoduché, když se, pro snadnější kontakt s námi 
- dětmi, museli s Kateřinicemi loučit, a stěhovat se do Zlína. Jejich 
“srdce” však zde zůstalo do konce jejich života; podobně jako zmínka o 
nich v kronice obce Kateřinice. 
Poslední místo, kde rodiče trávili závěr svého života, byl Domov pro 
seniory “Efata” ve Zlíně-Malenovicích. Tatínek ve svých 86 letech 
ovdověl a z kazatelského bytu se přestěhoval o patro níže do pokojíku 
DPS, ve kterém prožil ještě dalších 13 let. I zde byl tím, kdo sloužil Božím 
Slovem, povzbuzoval, navštěvoval a modlil se s těmi, kdo o jeho podporu 
stáli. Všechny své životní zkušenosti pečlivě zaznamenával pro 
vzpomínku, až tady s námi nebude. Dnes jsme za to rádi. 
V požehnaném věku 99 let pro časnost tatínek tiše zemřel; ale loučil se s 
námi v pevné víře Božímu zaslíbení možnosti shledání při druhém 
příchodu Pána Ježíše na naší Zem. 

Vzpomíná syn Jaroslav 
 



Jméno Šlosárkových mi zní v uších už od školních let. Tedy od doby, kdy 
se jako kazatelská rodina přistěhovali do Zlína, chcete-li, komunisty 
přeznačeného Božského města Gottwaldova. Valaši tam v onu dobu 
jezdívali na okrsková shromáždění a Zlíňáci zase o letních sobotách na 
hošťálkovský Damašek. Je to paradoxní, ale navzdory překážkám 
tehdejšího režimu a skutečnosti, že skoro nikdo nevlastnil auto, byli 
sourozenci z různých sborů v daleko větším kontaktu, než je tomu v době 
současné. 
V roce 1982 ukončil Adolf Šlosárek aktivní kazatelskou činnost a se svou 
věrnou manželkou přesídlil do Kateřinic. Stal se tak nejbližším sousedem 
mých rodičů a jistý čas i rodiny mého bráchy Antonína. Brzo se ukázalo, 
že je to nekompromisní vyznavač přísných řádů. Veškeré činnosti si 
předem plánoval a své plány poté bezezbytku realizoval. Když měl 
například naplánováno kosení trávy a v příslušnou hodinu se spustil liják, 
na Adolfa to ani v nejmenším neplatilo. Nazul gumáky, oblékl černý plášť 
a pak už naháněl kovovou kosu do chvíle, dokud nepadlo k zemi poslední 
stéblo. 
Výjimkou bývaly jen chvíle, kdy se z otevřeného okna ozval hlas jeho ženy 
Vilušky: „Ádúúúš,  óběěěd!!!“ Nebo když se můj otec přiblížil k jeho 
plotu. Všeho nechal a hned se dal do povídání. Asi měli o čem. Oba byli 
během války v Německu a oba tam zažívali velice krušné chvilky. A také 



události, které nejdou nazvat jinak než zázraky. Po bezmála dvaceti 
letech společného sousedství můj otec zemřel. Nezapomenu na chvíle, 
kdy mu Adolf na smrtelné posteli vysluhoval Památku poslední Pánovy 
večeře. Ani na chvíle, kdy mě přemlouval, abych na pohřbu promluvil pár 
slov. Někteří z přítomných se mi pak svěřili, že to pro ně byla 
nejpůsobivější část celého smutečního obřadu. Když o šest let později 
náhle odešla i moje matka, byl strýček Šlosárek, jak jsme mu všichni 
říkali, jedním z prvních, kteří se sklonili nad jejím nehybným tělem. Jeho 
modlitba, kterou nad svojí sousedkou a sestrou v Kristu pronesl, byla 
nejen utišujícím balzámem, ale i pramenem prýštící neděje. 
Vraťme se ještě zpátky do osmdesátých let. Konkrétně do časů, kdy měl 
meziříčský sbor na starosti mladičký Aleš Zástěra. Byla to doba citelných 
otřesů, během nichž se část stáda rozhodla budovat nové ohrádky. 
Všichni čekali, že Adolf Šlosárek, známý ctitel schválených pravidel, který 
na Aleše dohlížel, bouchne pěstí do stolu a z titulu svého postavení 
nastolí nekompromisní pořádek. Coby člen tehdejšího výboru mohu 
potvrdit, že opak byl pravdou. Ukázalo se, že známé heslo Jednoty 
bratrské „ne proti, ale nad“ nebylo pro Adolfa jen prázdnou frází. Člověk, 
který přímo vášnivě svoji církev miloval, nebyl kupodivu nikdy tím, kdo 



by ji tvrdě bránil nebo nešetrně prosazoval. Pokud se schylovalo ke 
třenici, nestavěl se proti, ale ukazoval „nad“. Doslova a do písmene 
dokázal i v takovýchto chvílích vtáhnout do hry živého, zmrtvýchvstalého 
Ježíše. Dodnes o něm jeho tehdejší ideoví protivníci mluví s respektem a 
neskrývanou úctou. 
Patrně poslední návštěva meziříčské modlitebny se uskutečnila 
v doprovodu syna Jaroslava začátkem ledna roku 2016. Dorůstající 
omladina měla novoroční besídku s využitím velkých obrazových kulis. V 
samotném závěru před jednu z nich Adolf Šlosárek předstoupil, spolu s 
Jarkem vztáhl nad shromážděním ruce a slovy Písma všem přítomným 
požehnal. Krásnější rozloučení s tímto Božím mužem si snad ani nejde 
představit… 

František Tomanec 
 
 
Při první vzpomínce na bratra Adolfa Šlosárka se mi vybaví jeho srdečný 
úsměv a pevný stisk ruky. 
Asi nejvíce vzpomínek mám z doby, když někdy v druhé půlce 
osmdesátých let vyřídil a zorganizoval sborový zájezd. Několikadenní 



pobyt v tenkrát východním Německu poblíž Drážďan v místě zvaném 
Sonnenhof byl pod jeho vedením. Před plánovanou cestou pro některé 
zájemce zorganizoval hodiny němčiny, kde sám vyučoval v dolní 
místnosti vsetínského sboru. Také jsme si pořídili učebnice, učili se 
slovíčka a skládali věty. Nikomu nic neodpustil, a i když jsme nedostávali 
známky, zkoušeni jsme byli jako ve škole. Nejstarší účastnicí byla sestra 
Bláhová, mimochodem bývalá učitelka. Po takové průpravě jsme mohli 
vyrazit do německých končin. 
Ani cesta autobusem nebyla žádný holubník. Nejen, že byla dokonale 
zorganizovaná, ale byl jasně dán zasedací pořádek, který se víceméně i 
dodržoval. Mně byl na vedlejší sedadlo přidělen Radek Smilek. Bratr 
Adolf mi řekl, že přihlédl k tomu, že jsme kamarádi, a tak nás posadil 
spolu. 
Zážitků na tomto neopakovatelném pobytu bylo mnoho. Vybavuje se mi 
třeba humorná chvilka, když jsme právě seděli v autobusu a byli na 
zmiňovaném místě, kde řidič autobusu musel udělat několik parkovacích 
manévrů. Když se tak dělo, br. Adolf všechny vyzval, aby ještě zůstali na 
svých místech, než s námi bratr řidič zacouvá. Tady nutno dodat, že onen 



řidič byl vlastně soudruh, který nám byl přidělen, aby na rozpustilé 
stádečko dohlédl a možná případně i podal nějakou zprávu tehdejší 
straně, jelikož tenkrát vládla doba totalitní. A takovéto nechtěné 
označení řidiče vyznělo vskutku legračně. 
Možná bych taky zmínil nastavení přísných pravidel, kdy každé zpoždění 
účastníků zájezdu při stanoveném času odjezdu autobusu při našich 
výjezdech do Drážďan a okolí, bylo nemilosrdně trestáno. To postihlo i 
mě a místního kazatele Petra Podsedníka. Vydali jsme se někde do hlubin 
velkoměsta Drážďan, z důvodu shánění foto zařízení, které nebylo v té 
době u nás k mání. Protože jsme se hledáním obchůdku a pobytu v něm 
značně zdrželi, museli jsme k autobusu dorazit taxíkem. To bylo i poprvé 
a zatím naposled, co jsem se někdy svezl taxíkem. Byla to bílá Volha, 
pokud si ještě správně vzpomínám. Tam už na nás několik dlouhých 
minut všichni vzorně usazeni čekali a br. Šlosárek přísně stál u dveří 
autobusu a káravým tónem v hlase nás povzbuzoval k urychlenému 
nastoupení do hromadného prostředku. Trest za náš prohřešek byl 
předem stanoven. Byla to služba v kuchyni, potupné umývaní hrnců a 
dalšího nádobí. Hravě jsme to tenkrát zvládli bez jakékoliv újmy. 
Samozřejmě všechny tyto události, které by se zdály býti přísnými, byly 
nastaveny milým bratrem Adolfem v lásce bratrské a humoru nikdy 
nechybělo. 
Tyto vzpomínky jsou jen drobnými střípky z nostalgických časů. 
Budu také rád na br. Šlosárka vzpomínat jako dobrého kazatele, kdy jeho 
slovo vždy znělo jasně a srozumitelně. Taky se mi vybavuje vzpomínka z 
dětství, kdy při jednom jeho kázání jsme jako nezbedné dítka seděli až 
vzadu v poslední lavici a bavili se po svém. Krátili jsme si dlouhou chvíli, 
pro nás nekonečného kázání. Jelikož jsme při tom nebyli dostatečně tiší, 
milý bratr nás přímo z kazatelny napomenul slovy: „Kluci tam vzadu, 
tiše!“  My se velmi zastyděli a okamžitě ztichli a příště si už dali pozor. 
Dnes by si to asi nikdo z kazatelny takto nedovolil. Nejen proto, aby si 
nepohněval rodiče, ale asi by to nemělo ani potřebný efekt. 
U bratra Šlosárka se mi vždy líbil jeho přístup k různým teologickým a 
věroučným problémům. Oceňuji, že měl docela pokrokové pohledy a 
názory. Nejen, že nezřídka jeho první slova kázání nám připomínala, že 
žijeme ve vážné době, tak vzpomínám, že při ne zrovna jasných 



biblických místech se uměl vyjádřit tak, že k výkladu dodal: „má se za 
to…“. To bylo docela dle mě revoluční rčení, jelikož tenkrát bylo většinou 
vše jasně nalajnováno, bez jakéhokoliv náznaku drobného znejistění. 
I v tomto mi bude bratr Adolf chybět. Byl to patriarcha, který si mohl 
dovolit říct to, co cítil. Měl skutečně bohatý život, což jsme mohli poznat 
z vyprávění jeho zkušeností, které dokázal poutavě podat. Za vše byl 
Bohu vděčný a nikdy si nestěžoval. Také se velice dobře zapsal v 
Kateřinicích, kde s manželkou strávili řadu let. Také jeho sousedé a věřící 
ze spřízněné evangelické církve si jej vážili. I díky tomu tam vzniklo velmi 
dobré přátelství a mezicírkevní spolupráce, která je tam dodnes. O tom 
by ale mohli zase hovořit jiní. 
Jsem rád, že jsem mohl bratra Adolfa Šlosárka osobně potkat. Byl mi 
rádcem i oporou, když mě např. ujistil, že se bude za mě modlit, když 
jsem se ještě jako mladý rozhodoval přijmout služebnost sborového 
pokladníka. Nebo mi fandil, když jsem si přestal holit vousy a také, když 
jsem začal chodit se svou nynější manželkou, měl jsem jeho podporu. 
Zanechal tím i v mém životě hodně stop a vždy na něj budu rád s 
vděčností vzpomínat. 

Milan Kubičík 



Bratr Šlosárek byl postavou z mého dětství, přestože jsem se s ním 
tenkrát osobně nesetkala.  
Ale u nás doma se o něm často hovořilo. Jeho první kazatelské místo byl 
totiž sbor adventistů v mé rodné Plzni. Ovšem v době, kdy jsem ještě 
zdaleka nebyla na světě. 
Zapátrala jsem ve starých krabicích s fotkami  z pozůstalosti po rodičích 
a prarodičích a vylovila tři následující fotografie. 
 

 
Na první fotografii je bratr Šlosárek s členy plzeňského sboru, které již 
nepamatuji, kromě sestry Halajčukové po jeho levici, kterou jsem znala 
jako maminku mého spolužáka z vedlejší třídy základky. 
Bratr Šlosárek pobýval v Plzni od roku 1949 do roku 1957. Od roku 1950 
převzal po ukončení studia zodpovědnost za sbor. 
Zde byl ordinován jako starší sboru, zažil zákaz církve, ztrátu státního 
souhlasu, hledání civilního zaměstnání, vězení  i obnovení činnosti církve 
a znovu udělení státního souhlasu. 
Z vyprávění mých rodičů byl úžasně obětavý, energický a nadšený v práci 
pro Pána. Veselý člověk, který měl rád lidi, stále usměvavý. Byl mladý, 
proto s mladými podnikal výlety. V době padesátých let se začalo jezdit 



na Výrov, do divoké přírody kolem zaniklé německé vesnice v sudetech, 
kam poté jezdili následující generace dětí  i sborové mládeže včetně té 
mojí. 
 

 
Druhá fotografie připomíná, proč se na bratra u nás doma tolik 
vzpomínalo. Byl totiž oddávajícím kazatelem mých rodičů. V této 
souvislosti znám z vyprávění zajímavou příhodu. Moje maminka byla  
o dost starší než otec a jedna milá sestra začala po sboru šířit pomluvu, 
že se otec ženil jen ze zištnosti kvůli domku. Bratr Šlosárek nenechal 
tento nešvar rozbujet, ale zorganizoval setkání s několika svědky z řad 
důvěryhodných členů sboru, kde se dotyčná musela veřejně omluvit. 
A třetí fotografii jsem nalezla hned dvakrát, jednou ve fotkách mých 
rodičů a podruhé u babičky a dědy. Je to totiž rozlučková fotografie, 
kterou dostali členové sboru od mladé rodiny Šlosárkových na památku 
i s biblickým citátem na rozloučenou. V roce 1957 odcházeli do sboru v 
tehdejším Gottwaldově (Zlín).  

Květa Tyšerová 



 
 
Každé prázdniny jsem jezdívala do Kateřinic za tetou Lidkou Hurtovou 

po celou dobu, co jsem chodila do devítky i na ekonomku. Znala jsem 

bratra Šlosárka jako skvělého lidského,  zajímajícího se člověka, 

výborného kazatele, který víru bral opravdově a vážně, a taky to 

dokazoval svým životem. U tety Lidky byl každou chvíli, a když už teta 

Lidka tolik nezvládala všechnu práci okolo hospodárky, bratr  Šlosárek jí 

posílal lidi z Ostravy a okolí, kteří tetě Lidce pomáhali. Když jsem pak 

měla nějaké rodinné problémy, dokázal mně hodinu vyslechnout a pak 

se se mnou modlil. Na tu chvíli nikdy nezapomenu. Byl jedno velké 

srdíčko. K tetě Lidce jsem jezdívala po nastěhování do Kopřivnice i s 

našima holkama a naše holky byly ve věku, kdy každému dávaly 

přezdívku. A protože bratr Šlosárek měl krásné bohaté a kudrnaté vlasy, 

říkaly mu jednoduše – ovečka. Opravdu, na bratra Šlosárka ráda 

vzpomínám, byl to prostě úžasný člověk se srdcem na pravém místě. 

Těším se, až se s ním setkám na Nové zemi. A věk 99 let? To je požehnaný 

věk, takového věku se už moje zdegenerovaná generace ani nedožije...... 

Dana Klečková 



Svého času jsme ve vsetínském sboru dlouze debatovali o tom, zda je 

možné u Večeře Páně používat kalíšky nebo zůstaneme u tradičního 

kalicha. Argumenty byly pádné na jedné i druhé straně a rozhodnutí bylo 

v nedohlednu. V té chvíli vystoupil br. Šlosárek a barvitě vylíčil, co za ta 

dlouhá léta své služby kazatele viděl "plavat" v kalichu a bylo 

rozhodnuto. A tak jsme od té doby na něj vděčně vzpomínali, jak nám 

pomohl rozhodnout těžkou teologickou debatu. :-) 

Mira Juřínek 

 
Pokud si vzpomínám, stavba modlitebny Církve adventistů sedmého dne 
v Kateřinicích v Březinách se začala stavět v r. 1972 a v r. 1981 zčásti 
vyhořela. Staršovstvo sboru Českobratrské církve evangelické v 
Kateřinicích spolu s bratrem farářem Bohuslavem Novákem nabídlo 
bratřím z CASD, že se mohou při bohoslužbách scházet vždy v sobotu v 
kateřinickém kostele, než se modlitebna opraví. Oprava trvala téměř 1 
rok. Tato nabídka byla vděčně přijata, na což vždy br. Šlosárek vzpomínal 
a od té doby se přátelství mezi sbory utužilo a trvá dodnes. Vždyť nás 
všechny navzájem spojuje Boží láska. 
Manželé Šlosárkovi se do Kateřinic, do bytu, který je nahoře nad 
modlitebnou, nastěhovali po opravě v listopadu r. 1982 a bydleli zde až 
do května r. 2007, to je téměř 25 let. Po celou dobu, co bydleli v 
Kateřinicích, byli oblíbeni a všichni si jich vážili. Bratr Šlosárek uměl mít 
rád všechny lidi bez rozdílu a všem, co potřebovali pomoci, vždy nezištně 
pomohl. Byl vždy laskavý, tolerantní, otevřený, vstřícný, upřímný, vděčný, 
měl pochopení pro druhé, hluboce věřící a zcela oddán Pánu Bohu. 
Od r. 1993 jsem pracovala na Obecním úřadě v Kateřinicích, a tak jsem 
měla několik možností se s ním setkávat i osobně  a řešit různé problémy, 
které se týkaly především Mirka Vindyše, který žil v té době u s. Lydie 
Hurtové. Jezdívala jsem k nim přímo do bytu, kde jsme to společně řešili. 
Chtěl, aby se to probíralo v klidu, v pohodě, což na Obecním úřadě 
nebylo často  možné, provoz úřadu to nedovoloval. Nikdy jsem nezažila, 
že by se rozzlobil, ale snažil se vše řešit v dobrém, i když to bylo mnohdy 
složité a Mirkovi se to těžko vysvětlovalo, nebyl schopen různé věci 
pochopit. Setkání vždy začínalo modlitbou a prosbou, aby vše dobře 
dopadlo, což se téměř vždycky podařilo a to díky velké trpělivosti a 



laskavosti br. Šlosárka a za to mu patří moje veliké poděkování. I já jsem 
si z toho brala příklad pro řešení i jiných problémů, které se vyskytovaly 
při jednání s mnoha lidmi. 
Také musím zmínit, že i jeho manželka byla nesmírně milá a 
dobrosrdečná a svému manželu byla velikou oporou. Bratr Šlosárek také 
s radostí a láskou 
mluvíval o svých 
dětech a vnoučatech a 
z jejich návštěv měl 
vždy velikou radost. To 
vždycky úplně zářil a 
těšilo ho to. 
Ráda vzpomínám i na 
jeho úžasná kázání a 
přednášky, jednak v 
našem kostele, kde byl 
občas hostem, tak i v 
modlitebně v 
Březinách, kde nás 
často zval. Dovedl vždy 
potěšit a povzbudit a 
ze společných setkání 
se radoval. Buď Pánu 
Bohu za to vroucí dík. 
Nádherná byla i 
beseda o Kanadě před 
několika lety v 
Malenovicích, kde v té 
době žil a my jsme za 
ním jeli místo biblické hodiny, kterou organizovali Wagnerovi z 
Hošťálkové. Věřím, že i pro něho to byl životní zážitek, o který se s námi 
rád podělil. Dodnes si vybavuji jeho nadšení, když nám o tom vyprávěl a 
byly při tom promítány i mnohé obrázky. 
Br. Šlosárek mě jen jednou zarmoutil a to, když jsem se dozvěděla, že si 
ho Pán Bůh odvolal z této časnosti do Božího království. Na něho mi 



zůstanou ty nejkrásnější a nezapomenutelné vzpomínky a děkuji Pánu 
Bohu, že jsem se s ním mohla setkávat a prožívat neopakovatelné zážitky. 
 

Anna Martínková z evangelického sboru v Kateřinicích. 

Když se řekne pan Šlosárek, vybaví se mi usměvavý, inteligentní, 
vzdělaný a obětavý člověk, který asi nikdy nikoho nezklamal ani 
nezarmoutil. Vždy byl ochotný pomoci dobrou radou, ale i 
napomenutím, když bylo zapotřebí. Velmi ráda vzpomínám, když jsem 
chodila z práce kolem modlitebny a pan Šlosárek pobýval na zahradě. 
Nestalo se, aby mě po pozdravu nezastavil a nezeptal se, jak se daří nejen 
mně, ale celé naší rodině. Také rád vzpomínal na Jana Kotrlu, který ho 
jako první přivítal do naší ulice. Ten neměl nikdy daleko k veselým 
příhodám a to pana Šlosárka vždy rozesmálo a pobavilo. Několikrát jsem 
byla pozvána i se sousedy na společné večery do modlitebny, kde byly 
besedy pro nás všechny velmi zajímavé a poučné. Měli jsme o čem 
přemýšlet a co pro nás bylo  složitější, to nám pan Šlosárek dovedl vyložit 
tak, že jsme to pochopili i my, kteří jsme členy jiné církve.  Tady jsme 
ocenili jeho moudrost a životní zkušenosti. Když se Šlosárkovi 
odstěhovali, připadala nám ta ulice opuštěná a prázdná. Dost dlouho 
nám trvalo, než jsme si uvědomili, že se ta doba už nevrátí a že nám 
zůstanou jen krásné vzpomínky. Děkujeme Pánu Bohu, že jsme mohli 
prožít tolik krásných a požehnaných roků v sousedství tak skvělých a 
úžasných lidí. 

Za ulici Březiny v Kateřinicích, Alena Piskláková 

 
Farní sbor českobratrské církve evangelické  v Kateřinicích se všemi 
sestrami a bratry vzpomíná na bratra Adolfa Šlosárka s velkou úctou a 
vděčností.  Adolf  Šlosárek byl člověkem víry, odvahy a lásky. Jeho 
největším přítelem byl samotný Bůh, který ho provázel celým jeho 
dlouhým životem.  Celý svůj život věnoval službě Bohu a lidem. Všichni 
jsme ho znali jako člověka laskavého, každého přijímal s láskou a kdo 
potřeboval duchovní posilu, s každým se dovedl modlit a prosit Pána 
Boha o posilnění. Velké přátelství našeho sboru s bratrem Adolfem  
Šlosárkem a celou CASD začalo již v roce 1967, kdy se ještě bratři a sestry 
CASD neměli kde scházet k modlitebním chvílím a k bohoslužbám. Tehdy 



požádali, zda by to bylo možné v našem evangelickém kostele. K žádosti 
nebyly žádné námitky a byla uzavřena smlouva o pronájmu malého sálu. 
Po nějakou dobu se scházeli ke svým bohoslužbám vždy jednu sobotu 
v měsíci v malém sále kostela, až do vybudování prostor v domku 
v Březinách, kde se dosud bohoslužby konají každou sobotu. 
V přátelském setkávání sester a bratří obou církví stále pokračujeme. 
Bratr Adolf  Šlosárek několikrát posloužil svým slovem na biblické 
hodině, nebo adventním večeru v našem kostele. Setkání s ním bylo vždy 
pro každého posilou a povzbuzením. Jeho vyprávění, co prožil a čím vším 
ve svém životě prošel, bylo vždy svědectvím jeho velké víry v Boží moc. 
Vždy Bohu důvěřoval a věřil v jeho pomoc i v těch nejtěžších chvílích, 
kterými v životě prošel.  
Bratr Adolf Šlosárek měl Kateřinice moc rád, prožil zde několik let, měl 
rád i lidi kolem sebe a lidé měli rádi jeho. My všichni jsme ho znali jako 
člověka vždy usměvavého a radostného a tak zůstane i v našich 
vzpomínkách.                                                                                                                                                                   
Děkujeme Pánu Bohu za jeho život a za všechno, co jsme mohli skrze 
něho pro svůj život přijmout. 
 

                            Emilie Kamasová kurátorka sboru ČCE v Kateřinicích   
 

Šlosárkovi se za svůj pobyt v Kateřinicích stali symbolem sboru 
Kateřinice a byli pro sbor i své okolí velkým přínosem a požehnáním. Byli 
modlitebním zázemím a dokázali povzbuzovat neskutečným způsobem. 
Pokud jim to zdraví dovolovalo, tak se starali s pečlivostí sobě vlastní i o 
modlitebnu a okolí. 
Vzpomínám na jeden veselý zážitek. Bratr Šlosárek měl rád, když se po 
skončení pobožnosti srovnaly židle, aby to vypadalo úhledně, kdyby se 
kdykoli někdo stavil a chtěl vidět sbor. Jednu sobotu, jak všichni odešli a 
rovnali jsme židle, byla tam s námi i tetička Šlosárková. Na jedné židli 
ležel biblický úkol, tak jsem na to upozornila, že ho tam někdo zapomněl. 
Tetička poznamenala: "To má manžel." A už na něho volala s jiskřičkou v 
oku, že on takový pořádku milovný, taky něco zapomněl. Volala tím svým 
krátkým nářečím: "Pane Šlosarek,tady mate ukol !" strýček hned přišel a 
úkol si vzal. Nám to zůstalo v paměti jako slogan, který do dneška 



používáme, když se nám podaří něco zapomenout, zvlášť ve sboru na 
židli. 
Když vzpomínáme na kázání bratra, tak v každém kázání zaznělo: "Žijeme 
ve zvláštní době." Ta doba je dnes o hodně zvláštnější a aktuálnější, než 
když to kázaní zaznívalo. A další věta byla koncem každého kázání: "Co 
říci závěrem?" Já jen dodám, že už se všichni moc těšíme, až se sejdem 
zas!  

Jarmila Wagnerová 
 

Bylo to ještě za totality asi kolem r. 1983, kdy měl mít jeho syn Jarek ve 
Vsetíně biblické přednášky. Tehdy nás jeho otec dovedl tak dobře vést a 
nadchnout pro to, abychom přípravu toho  i sebe v modlitbách plně 
odevzdali Bohu a působení Ducha sv.  Myslím, že všichni, kteří se těchto 
setkávání účastnili, potvrdí, že jsme všichni věděli, že tehdy opravdu 
pracoval náš Bůh místo nás. Návštěvnost byla tak veliká, že jsme byli na 
chodbě a na schodech, aby bylo místo pro druhé lidi, kteří si přišli 
poslechnout evangelium. A hodně lidí chodilo až do konce cyklu těch 
přednášek. Nevím, jak to bylo dříve nebo i později, ale myslím, že taková 
velká účast tam nikdy jindy nebyla. Děkuji za to Pánu. 

Jarka Pražanová 
 
 

Smútočná bohoslužba ako spomienka na brata Adolfa Šlosárka  v 

modlitebni Ostrava-Mariánske Hory. Bola to dojemná chvíľa, keď syn 

Jarek s pohnutým hlasom hovoril o tom, ako jeho otec tíško naposledy 

vydýchol pri spievaní piesne Pojď k Spasiteli. Počas toho ma napadlo, 

akoby by bolo fajn, keby viac mladých ľudí počulo o vernosti, odvahe a 

praktickej zbožnosti staršej generácie kazateľov a našich členov. Mňa to 

veľmi povzbudilo a som Pánu Bohu vďačný za príklad, život a službu 

brata Šlosárka. 

Mikuláš Pavlík, převzato z „Otevřený deník“ 

  



Zdravice zdravých zdravotnic 

 

Jak být zdravý v novém roce? 

To vám poví zdravotnice. 

 

V tomto covidovém období 

Očkování pomůže, to se ví. 

A kdo tomu nevěří, 

Ten na vlastní kůži pozná, 

Že je to nemoc hrozná. 

Někdo ji přejde lehce, 

Druhý na ni lehce zemře. 

 

Druhá rada ke zdraví 

Je dobrá nálada, 

Nesmíte moc sledovat  

Veřejnoprávní media. 

 

Třetí rada na závěr 

V ní je velká naděje 

Že Pán Bůh všechno v rukou má, 

Náš strach a úzkost je zbytečná. 

 

       Simona Kimlerová 

 

Jsme na konci roku 2021. Lidé si přejí do nového roku zdravíčko, hlavně 

to zdravíčko, prý to je to nejdůležitější! Co je zdraví (štěstí), muška jenom 

zlatá … 

Každý z nás si představí pod pojmem zdraví možná něco jiného. Někdo 

by byl rád, aby ho přestali bolet zuby, někdo by rád zatočil nepříznivými 

výsledky krevního obrazu, někdo je rád, že ho záda více nebolí (ono to 

stejně vzhledem k věku lepší nebude), někdo rychle zapomene, že ho 

před týdnem trápila rýma, někdo se již dopředu klepe, aby 

neonemocněl, protože to slyší ze všech stran, další je rád za každý 

sluneční den, protože ho tolik netrápí deprese. Mnozí si představí 

cvičení, sport, zdravé vztahy s rodinou, s Bohem. 

Dobré zdraví nepřichází jen tak, je potřeba o něj pečovat. Není to 

samozřejmost. Je to Boží dar. Zdraví je též opakem nemoci, a nemoc 

patří to do našeho pozemského života. Nutí nás zastavit, zamýšlet se nad 

věcmi nadpozemskými, milostí Boží, děkovat za dny radostné i bolestné. 

Zdraví je to, co je pro nás zdravé, dobré, co náš život dělá kvalitnější, 

plnohodnotnější. 



Jedno vím určitě, zdraví nás nespasí, zdraví je dobré, ale není to 

nejdůležitější… 

Soňa Mročková 

 
Čemu čelíme? 

Rychle se šířící nemoci způsobené virovými infekcemi s vysokou 

morbiditou (nemocností) a vysokým procentem úmrtnosti jsou hlavní 

příčinou úmrtí ve světě. K tomu se stále více objevuje rezistence virů a 

bakterií vůči lékům a zároveň nepříznivé dopady antivirových léčiv, která 

způsobují závažné lékařské problémy. Navíc jsou tyto léky drahé, což 

omezuje jejich používání v zemích třetího světa, kde jsou tyto infekce 

nejrozšířenější.  

V podstatné části 20. století byly infekční choroby na ústupu díky 

hygieně, antibiotikům a očkování. Západní svět nabyl falešné jistoty, že 

infekční nemoci byly zahnány do kouta. Jenže se objevily nové, dříve 

neznámé infekční nemoci a objevily se i ty, o kterých jsme si mysleli, že 

jsou vymýcené. Tento trend pokračuje až do současnosti.  

V létě roku 2006 zasáhla rozsáhlou oblast různých ostrovů v Indickém 

oceánu neznámá virová nemoc. Jen na ostrově Réunion vážně 

onemocnělo 265 tisíc lidí z celkového počtu 770 tisíc obyvatel. Téměř ve 

všech případech byla nemoc závažná. Nemocnice byly zahlceny, a i 

kdyby tomu tak nebylo, nedalo se nic dělat, jen poskytovat tzv. 

„podpůrnou péči“. Virus brzy přeskočil do Indie, kde bylo infikováno 2 

miliony lidí. A viník? Málo známá virová choroba, horečka chikungunya 

(čikunguňa). Lidé, kteří tuto oblast navštívili a vraceli se pak do Evropy, 

USA nemoc přivezli se sebou, a byli infikováni noví lidé. Potom naštěstí 

epidemie opadla. Tuto nemoc rozšiřuje komár tygrovaný. Jeho výskyt 

byl kdysi omezený jen na určitou oblast, ale za posledních 50 let se 

rozšířil na všechny kontinenty. Jak? No přece letadly, loděmi …. Stejným 

způsobem se objevila i západonilská horečka a způsobila v roce 1999 

v USA rozsáhlou epidemii. I u nás jsou známy případy tohoto 

onemocnění např. herec Pavel Nový.  



A je tu rok 2002. V Číně se objevuje SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) těžký akutní respirační syndrom nebo také syndrom 

náhlého selhání dýchání), který se rychle rozšířil po celé asijské oblasti. 

Rok 2010 – Prasečí chřipka. Nikdo nezná skutečný počet obětí této 

chřipky. O rok později, na podzim r. 2011 propukla v severní Africe 

celosvětová epidemie horečky Dengue (denge). Rok 2012. MERS - 

(odborně MERS-CoV – Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) 

je jedna z forem koronaviru), další virová rána vyskytující se na středním 

východě.  

Podobné virové nemoci se vyskytují v nových a silných formách na 

kterémkoli místě na světě – viz Covid-19 a jeho mutace. Pokud 

neexistuje spolehlivá vakcína, ani léky, není mnoho možností léčení. Ve 

většině případů taková vakcína neexistuje.  

Vítejte v 21.století.   

Už to vypadalo tak dobře. Zvítězili jsme, nebo jsme si to jako lidstvo 

mysleli, nad TBC, neštovicemi, obrnou, černým kašlem atd. Vynalezli 

jsme antibiotika a výsledky jejich používání oslabily naši bdělost a posílily 

bakterie a viry. Už si z nich povětšině nic nedělají. Farmaceutické firmy 

musí pilně pracovat na stále nových přípravcích. Je z téhle situace nějaké 

východisko? Nezbývá nám než vzít naše zdraví do vlastních rukou. 

V současné kovidové situaci je to jediné, co můžeme dělat. Bůh ve své 

lásce nám svěřil jako církvi zdravotní poselství, jak pečovat o své zdraví. 

Držme se ho.  Vím, že je těžké měnit své životní a stravovací návyky, ale 

zkusme to.  

Pro naši současnou koronavirovou situaci tu mám sedm nejlepších 

antivirových bylin: 

Šišák bajkalský.  

Černý bez (květy, plody, kůra). 

Zázvor – čerstvý, nesušený. 

Touleň srdčitá. 

Boryt barvířský. 

Lékořice. 

Aronie.  



Ty, které běžně nerostou za našim plotem, nebo na naší zahradě lze 

sehnat na internetových stránkách např. www.tinktura.eu. Posilujme 

náš imunitní systém i v době klidu, když se nám zdá, že nám nic nehrozí. 

Jezme živý jogurt, oves, ječmen, česnek, potraviny bohaté na selen a 

zinek, pijme černý a zelený čaj. Slepičí polévka opravdu pomáhá.  

A na závěr to nejdůležitější. Důvěřujte Bohu, modlete se pravidelně. 

Lidé, kteří pěstují společenství s Bohem, mají lepší zdraví. Vždyť nás 

stvořil, abychom se stali jeho rodinou. 1.J. 3,1. – Hleďte, jak velikou lásku 

nám Otec daroval, byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Záleží mu 

na nás. Vždyť to víte.  

Anna Petrovičová 

 

…A HLAVNĚ TO ZDRAVÍ ! 

Přejeme si vzájemně do nového roku a zejména poslední roky častěji 
zaznívá přání pevného zdraví. 

Být zdravý ale není tak docela náhoda. 

Přestože má určitý vliv dědičnost a prostředí, ve kterém žijeme, nejvíce 
naše zdraví ovlivňuje náš životní styl, některé zdroje uvádějí až z 80ti %. 

Co můžeme udělat sami a velmi jednoduše? 

1. Pořádně se vyspěte. SPÁNEK má zásadní vliv na sílu naší imunity. 
Pokud budete spát i jen o hodinu méně, než je doporučováno, můžete 
snížit efektivitu svého imunitního systému až o 50%.* 

Dopřejte si  7-9 hodin spánku každou noc.  

Tip: vypněte všechny elektronické obrazovky už hodinu před odebráním 
se na lože. Teplá vana nebo sprcha snižuje míru stresu. Stejný spánkový 
režim a rituály se snažte dodržovat i o víkendech a svátcích. 

2. Pijte zázračný nápoj, kterým je VODA. Pití čisté vody pomáhá tlumit 
zánět v těle a udržuje imunitní systém v rovnováze a při síle.* Pijte 6-8 
sklenic čisté vody denně. 

Tip: Vypijte 1-2 sklenice vody do 30 minut od ranního probuzení. 

3. Dopřejte si POHYB, ale nepřehánějte to. Fungování naší imunity zlepší 
pravidelných 30-60 minut svižné chůze, jízdy na kole nebo plavání. * 



Silové cvičení se závažím nebo odporové cvičení je také důležité, 
zejména s přibývajícím věkem. 

Tip: Chůze je pro většinu lidí tím nejlepším druhem pohybu. Nedochází 
při ní k prudším nárazům a můžete se jí věnovat téměř kdekoliv. 

4. Choďte každý den ven. Venkovní  VZDUCH má vyšší koncentrace 
kyslíku a dalších prospěšných složek. Výzkum pro kázal, že už po 20 
minutách pravidelného denního pobytu na čerstvém vzduchu se zvyšuje 
úroveň vitality a posiluje imunitní systém.* 

5. Hluboké DÝCHÁNÍ dokáže snížit stres, dodat energii a posílit imunitní 
systém. Hluboké dýchání přivádí kyslík do spodních částí plic a přesouvá 
bílé krvinky a ochranné buňky do krevního řečiště, kde mohou lépe 
vykonávat svou práci.* 

Tip: Znakem hlubokého dýchání je, že se vám břicho pohybuje více než 
hrudník. Praktikujte dechová cvičení pro hluboký dech několikrát denně. 

6. SLUNCE a jeho paprsky nejen umožňuje tvorbu vitamínu D, ale také 
povzbuzuje v těle T-lymfocyty, které hrají klíčovou roli v naší imunitě.* 
Trávení času venku na slunci během dne zlepší váš noční spánek i 
odolnost imunitního systému. 

7. VDĚČNOST – být vděčný se může zdát jen jako hezká fráze, ale studie 
ukazují, že pocit vděčnosti spouští vyplavování prospěšných hormonů, 
které člověku pomáhají cítit se šťastnější, a zároveň regulují funkci 
imunitního systému.* 

Tip: Navykněte si každý den vyjadřovat vděčnost druhým lidem i Bohu. 
Jeden odborník navrhuje věnovat denně 15 minut sepsání událostí, 
vztahů nebo zkušeností, za které jste vděční. Když toto cvičení uděláte 
během hodiny, ve které se připravujete na usínání, pocítíte příznivý 
účinek na váš noční spánek.* 

Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – 
má chvála patří tobě!  

Jer.17,14 

Květa Tyšerová  (*citace jsou k dispozici) 
  



Odpusť nám naše viny … 

Téměř každý z nás vyslovuje ve svých modlitbách, byť s různými 

obměnami větu „odpusť mi moje viny“. Snad nejsem daleko od pravdy, 

když řeknu, že tuto prosbu vkládáme do našich modliteb pravidelně. 

Vyplývá z toho jediné, že si všichni modlitebníci uvědomují, že se proti 

Bohu nějakým způsobem provinili. Pouze nějak, nebo se jednalo o 

konkrétní provinění?  Logickým důsledkem toho, že se takto modlíme 

opakovaně, je, že jsme se opakovaně provinili. Jistě, Bůh zná všechna 

naše provinění, ale myslíte si, že můžeme prosbu o odpuštění odbýt 

nekonkrétní větou „odpusť mi moje viny“?  

Před nějakým časem jsem se rozhodl vyznat svůj hřích Bohu i 

svému bližnímu, který jsem spáchal před mnoha, mnoha léty tak, že 

jsem hřích konkrétně pojmenoval. Ten nevyznaný hřích mě do té doby 

tížil jako kámen. A ani tisíckrát opakovaná prosba „odpusť mi moje viny“, 

mi nepřinesla pokoj, který jsem obdržel až po konkrétním vyznání 

konkrétního hříchu.  

Ta vzorová modlitba ale pokračuje dál slovy „jako my 

odpouštíme našim viníkům.“ Jak odpouštíme my našim viníkům? S jakou 

prosbou přicházejí naši viníci za námi a s jakou prosbou přicházíme my 

za člověkem, proti kterému jsme se provinili? Jenom tak nekonkrétně 

„odpusť nám naše viny“ nebo jsme dostatečně konkrétní kvůli sobě i 

kvůli tomu druhému?  

V bibli máme zaznamenán příběh o dvou dlužnících. Půjčit si 

peníze nikdy nebylo a ani dnes není proviněním. Proviněním je nesplácet 

či nesplatit dluh. Samozřejmě, že dlužník se může dostat do situace, kdy 

dluh splatit nemůže. Je zřejmé, že nesplácením se primárně provinil 

proti věřiteli, a tak nastává vzorová situace požádat ho o odpuštění 

provinění či dluhu. Neumím si představit, že by prosba byla nekonkrétní 

a dlužník by neřekl, zda chce odpustit jednu splátku, dvě splátky, nebo 

rovnou celý dluh. V podobenství se dva věřitelé rozhodli zareagovat na 

prosbu o odpuštění dluhu třemi různými způsoby. I ten laskavý věřitel 



nakonec změnil své původní rozhodnutí podle toho, „jako my 

odpouštíme našim viníkům“.  

V minulém čtvrtletí jsme se zabývali hledáním vnitřního pokoje. 

Na příkladě Josefa jsme se pokusili ukázat na cestu k získání pokoje 

v rodinných vztazích.  Co může přinést do života člověka odpuštění? 

Nikdy mě nenapadlo si Josefa představovat jako člověka, který 

nepřemýšlí o ničem jiném než o tom, jak se pomstít svým bratrům. Jako 

otrok musel přemýšlet především o tom, jak přežít v těžkých 

podmínkách. I když později získal v Egyptě postavení a moc, nemáme 

v Bibli zmínku, že by přemýšlel o pomstě. Když se po mnoha létech setkal 

se sourozenci, zajímal se o svoji rodinu, zda žije jeho otec a jak se má 

jeho nejmladší bratr. Neumím si představit člověka toužícího pouze po 

pomstě, že se po těchhle otázkách musí obrátit, aby zakryl slzy ve svých 

očích. Někdo považuje Josefův postoj, vzdát se práva na pomstu, za 

odpuštění. Zkusme se ještě jednou vcítit do životů Josefových bratrů. Po 

prodeji bratra do otroctví a promyšleném lhaní otci ztratili vnitřní klid, 

pronásledovaly je výčitky svědomí a v Egyptě navíc i strach před 

Josefovou odplatou. Josefovi bylo bratrů líto a dokonce plakal.   

Odpuštění je jediný způsob, který může důsledky provinění 

definitivně a beze zbytku odstranit ve smíření, obnovení vnitřního míru 



mezi pachatelem a obětí. Odpuštění je mnohem více než jen upuštění 

od práva na potrestání, odplatu nebo odsouzení provinilce. Je to úplně 

jiná kategorie vztahu než milovat svého nepřítele. Odpuštění je možné 

jen tam, kde dluh (provinění) vznikl a obě strany to uznávají. Odpuštění 

je způsob, jímž se obnovují vztahy. Děje se to obvykle tím, že si pachatel 

a poškozený vymění svá stanoviska v dialogu, pokud to vnímáme pouze 

ze světského hlediska. V křesťanském prostředí se vám určitě nabízí 

pohled, že předmětem „výměny svých stanovisek v dialogu“ je prosba 

„odpusť mi mé konkrétní provinění“ a odpověď „odpouštím ti“. Nebo 

snad toužíme po tom, aby se náš laskavý věřitel zachoval podle toho, 

„jako my odpouštíme svým viníkům“?     

Ještě 17 let po setkání s Josefem trápila jeho bratry nejistota, zda 

po smrti otce nezmění svůj postoj k nim. Až opakované ujištění o 

odpuštění přineslo po letech do bolavých a rozbitých vztahů ztracený 

pokoj. Josefova šlechetná shovívavost vůči krutým bratrům představuje 

Spasitelovo odpuštění všem, kdo k němu přijdou s vyznáním svých 

hříchů a prosbou o odpuštění.“ (Na úsvitu dějin str. 113) 

Pokud je moje úvaha pravdivá, tak všichni, kdo se takto modlí, si 

uvědomují svá provinění.    

Ján Petrovič 

 

 

  



Můj život s covidem 

Bez ohledu na to, co si kdo o věcech kolem aktuálního řádění výše 

zmíněného démona myslí, dovolujeme si uveřejnit výpovědi lidí, jichž se 

tento pojem bytostně dotekl nebo stále ještě dotýká. Komentář ať si 

odvodí každý sám… 

 

Výpověď nemocničního kaplana 

Kartou si otevírám dveře Anestezio-resustitačního oddělení olomoucké 

fakultní nemocnice. Chodím sem jako nemocniční kaplan už více let, ale 

v posledních dvou letech je to podstatně jiné. Na dveřích cedule s 

upozorněním na zákaz vstupu, za dveřmi specifická opatření. Jsme 

oddělení, kde leží pacienti s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19. 

První dveře vpravo je filtr. Odkládám své oblečení a oblékám se do 

zeleného. Až se budu vracet, bude propocené. Před vlastním vstupem 

na uzavřené oddělení následuje ještě jedna oblékací procedura. 

Nasoukat se do overalu, nasadit dvoje gumové rukavice, mobil dát do 

ochranného krytu, čepice, ochranný štít, gumové boty nebo návleky… 

Teď už mohu jít. 

Od lékaře dostávám potřebné informace. Jeden z pacientů je 

komunikující, ostatní na plicní ventilaci… Zastavím se u každé postele. 

Někde se jen pomodlím, jinde mohu mluvit s ošetřujícím personálem. 

Jsou přetíženi, unavení, frustrovaní.  

Někdy doprovázím k posteli nemocného rodinu, kterou lékař pozval za 

cílem, aby se “přišli rozloučit”. Jsou to smutné chvíle. Ví, že je to 

naposled.  

Zvláště letos na podzim je to obzvlášť smutné. Je to jiné, než v 

předchozích “vlnách”. Tam jsme si kladli spíše otázky proč to jeden 

“zvládne” a druhý ne… Od podzimu je to jiné. Ti, které COVID dohnal až 

k nám, jsou zde ve většině případů zbytečně. Nikdo z nich není 

očkovaný.   

Nejtěžší rozhovory s příbuznými umírajících pacientů jsou ty,  kdy pocit 

viny z nenaočkovaných blízkých padá na ně samotné. Oni je přesvědčili… 



To, co je pro mne nepochopitelné, je v mnoha případech pak jejich 

reakce. Podíl vlastní viny na úmrtí blízkého v mnoha případech obrací v 

agresi vůči lékařům. Není to běžná reakce při vyrovnávání se se ztrátou. 

V jejich hlase je vztek, zlost a nejednou vyhrožování… Je těžké nést pocit 

spoluviny na smrti svých blízkých. 

Snažím se tam být hlavně pro zdravotní personál. Jsou zvyklí na umírání. 

Ale v průběhu posledních dvou let je ho nějak moc… Nikdy jsem u nich 

neviděl tolik vnitřní bolesti, jako v poslední době. Slzy únavy, lítosti, 

prohraného boje, marnosti a celkové frustrace. Najdou sílu jít dál? Ví že 

musí. 

Prožíváme i chvíle radosti. Když se nemoc zlomí k pozvolnému 

uzdravování. Když se podaří těhotnou maminku dovést až do chvíle, kdy 

je naděje že se miminko, narozené císařským řezem, podaří 

zachránit.  Nikdy nezapomenu na radost a na modlitbu vděčnosti u 



mladé pacientky letos na 

jaře. Byla to zdravotní 

sestra, která celou dobu 

pracovala na tomto 

oddělení. Maminka dvou 

dětí. Na konci “jarní vlny” 

sama onemocněla. 

Dlouho se nevědělo, na 

kterou stranu se to 

zlomí… Díky Bohu, mohla 

se vrátit domů. Když jsem 

s ní před jejím odchodem 

domů mohl mluvit, nabídl 

jsem jí příležitost k 

vyjádření vděčnosti Bohu. 

Opakovala po mně slova 

modlitby. Ona víc jak kdo 

jiný věděla, že se jí 

dostalo velkého daru! 

Propocené prádlo jsem hodil do pytle a odcházím. V poslední době 

hodně přemýšlím o milosti. O spasení z milosti. O daru, který nám Bůh 

zadarmo nabízí, a přesto jím tolik lidí pohrdá. Nikdy jsem to tak silně 

nevnímal, jako v poslední době.  

Vítězslav Vurst 

nemocniční kaplan FN Olomouc  

 

Výpověď zdravotní sestry 

Stále věřím, že lidem dojde, jaký je jediný způsob, jak překonat tuhle 

hrůzu, na kterou se musíme každou směnu v práci dívat a už potřetí ji 

zažívat. Každá další vlna je horší a horší. Síly ubývají. Proč se to děje 

znovu? Proč? 

Při představě, co nás čeká, se mi chce křičet, brečet i zvracet. Opět ti lidé 

lapající po dechu, opět zmatení z nedostatku kyslíku, vyděšení k smrti a 



dnes navíc, dokud na to ještě mají dech, hledající výmluvy. Mám chuť 

zakřičet: „Co sem teď lezeš, přijít jsi měl v létě! Ale ty jsi nejspíš raději 

venku vedl „chytrý“ kecy a šířil fámy, které možná ovlivnily další takové 

chudáky, jako jsi teď ty. Pokud ano, máš je na svědomí. Stejně, jako má 

možná někdo na svědomí tebe!“ 

A přitom stačilo tak málo... Všechny tyhle myšlenky musím samozřejmě 

potlačit a chovat se profesionálně. Takže se otočím na podpatku, 

nasadím úsměv a snažím se toho dalšího chudáka uklidnit. Opět si 

vyslechnu další neuvěřitelnou historku, jak a kdo za to může, že se 

nenechal naočkovat, a mezi tím si připravím vše, co je potřeba. 

Během několika dalších dní marného boje o kvalitní nádech už leží 

napojený na dýchacím přístroji. Klidný, uspaný, podřízený ventilačnímu 

režimu. Tak, hlavně, že neztratil svobodu... Manželka volá tak pětkrát 

denně, pláče a neustále chce slyšet, že to bude dobrý. Všichni příbuzní 

se dožadují léku, který právě jejich blízkého zachrání a… OUHA… on 

žádný takový neexistuje??? „Cože? Vždyť na internetu psali...“A nastává 

další vlna vysvětlování a vyvracení nesmyslných „zaručených“ 

informací… 

Pak nastane útok. „Tak, když ho tady nevyléčíte, převezte ho jinam!“ 

„Proboha! A kam??? Kde ho asi budou chtít?“ bleskne mi hlavou. „Vždyť 

tady máme veškerou přístrojovou dýchací i oběhovou podporu, náhradu 

funkce ledvin, dostává spoustu léků, abychom ho vůbec udrželi při 

životě, a vy byste ho ještě vystavila transportu? Když jen jeho otočení na 

posteli nebo zvednutí jeho těla pro pořízení RTG snímku ho mnohdy 

rozhodí natolik, že se pak půl dne nezastavíme, abychom tento stav 

zvrátili, a celou dobu se bojíme, že nám umře.“ Tak, to se mi, 

samozřejmě, jen honí hlavou… 

A tak polknu a ubezpečím paní, že opravdu děláme vše, co je možné a 

dostupné. Chtěla by si povídat dál, ale to opravdu nejde. Snažím se 

ukončit hovor a pokládám telefon. Nestíhám! Mezi tím jsem už měla 

nastrojit a rozjet přístroj na kontinuální podporu funkce ledvin, objednat 

krve na transfúzní stanici, podat antibiotika, pacienta odsát  z dýchacích 

cest. Ošetřit invazivní vstupy a změnit dávku léků proti krevním 



sraženinám, které kontinuálně kapou, ale vtom mi volá kolegyně: 

„Připrav mi intubaci, ´dvojka´ se mi horší a zavolej doktora...“ Doktor 

vychází ze ´čtyřky´a hlásí:  „Tady pak budeme točit na břicho, budu vás 

tu všechny potřebovat!“ Tak bych mohla v popisování pokračovat dál a 

dál. Ale tohle rozhodně není mým cílem. 

PROSÍM LIDI !!! Dochází místa, přístroje i naše síly. Některá standardní 

nemocniční oddělení o počtu dvaceti lůžek udržují chod už jen třeba ve 

třech sestrách. Ne každý to po předchozích vlnách vydržel. Ty holky 

nevědí, co jsou dva dny volna... Přestaňte už řešit blbosti a pomozte 

nám! Alespoň tím, že nebudete na sociálních sítích sdílet a množit 

nesmyslné a nepodložené zprávy. A kdo ještě může, běžte se naočkovat. 

Třeba budete mít štěstí a ještě to stihnete. Budu vám držet palce. 

Nepomůžete tak pouze sobě, svým nejbližším a nám, zdravotníkům, ale 

i vašim dětem a vnukům. Nechci vůbec vidět, do jakých dluhů se náš stát 

díky této zbytečné vlně dostane. To všechno jsme si mohli ušetřit!!! 

Děkujeme vám všem, kteří nejste sobci, všem, kteří ještě přehodnotíte 

a změníte svůj přístup a pomůžete. Nebudete pak muset hledat 

výmluvy… 

Jana Spurná 

 

Výpověď vdovy 

Sdílím a vyjadřuji zdravotníkům velikou podporu. Každý den se za ně 

modlím, aby ten 

nápor zvládli. Jak 

to tato sestra 

popisuje, je 

realita, která mě 

vrátila o osm 

měsíců zpět. Ano, 

denně jsme volali 

a slyšeli, co 

všechno v ten 

daný okamžik pro 



mého muže udělali. Od silné podpory oběhu, léků, CT vyšetření, otáčení 

na břicho... Všichni doufali, že to zvládne… 

Udělali maximum, to vím. A pokud jsou tu stále lidé, kteří si myslí, že měl 

určitě nějakou skrytou nemoc, pak neměl!!! Vím, že jsme v danou chvíli 

všichni odvedli vše, co bylo v našich silách. Danova věková skupina měla 

možnost se očkovat až tři týdny po jeho odchodu. Jo, a nikdo mě za toto 

sdílení neplatí... Beru to jako morální povinnost se vyjádřit, protože té 

zloby, která je hlavně tady, na Facebooku, je už i na mne moc. 

Děkuji za respektování mého postoje. 

Ester Kubzová 

Převzato se svolením autorky z facebookového profilu 

 

Výpověď hygienika 

Již to jsou 2 roky, co jsme zaslechli v médiích slovo Covid19. Někde tam 

daleko v Číně začali lidé umírat. Pro nás v tu dobu něco hodně 

vzdáleného, co se nás přímo osobně nedotýkalo. 

Prosinec 2021, naše statistiky hovoří něco jiného. Dotýká se nás to a 

velmi! 

Pro nás hygieniky přišla rovněž velká změna. Doslova přes noc jsme se 

stali všichni pracovníky epidemiologie. Každý den přes kontaktní 

centrum DAKTELA hovořím s Covid+ lidmi, trasuji jejich kontakty 

v rodině, ve škole, na pracovištích. Mluvím s Covid+ lidmi napříč věkem, 

bydlištěm, vzděláním. Očkovanými i neočkovanými, různým stupněm i 

fází nemoci. Někdy je těžké s lidmi vůbec hovořit, protože jsou 

v nemocnici, nemůžou mluvit, dýchat nebo jsou v umělém spánku. 

Někdy kontaktuji jen pozůstalé. 

Každý den slýchám různé případy. Nemocní kolikrát nevědí, kde a kdy se 

nakazili, co mají vlastně teď dělat dál. Bojí se přiznat další kontakty, 

zlehčují dopady svého kontaktu, někdy nechápou, proč mají zůstávat 

v karanténě nebo izolaci, vždyť jim nic moc není.  



Další případy ohledně vakcinace. Očkovaná? Proč? Vždyť jsem sama 

doma (paní 80let), chodí za mnou jenom dcera. Aha, dcera je také 

pozitivní, musím na test PCR. Myslíte, že můžu být pozitivní? 

Statistika mluví jasně! Zhruba  ¾ pozitivních jsou neočkovaní, mají těžší 

průběhy onemocnění, umírají především neočkovaní. 

Očkovat se? Neočkovat se? Je to na každém. Věřím, že očkování může 

zmírnit dopady šíření nákazy.  

U mně padla volba nechat se očkovat a jako věřící člověk, i v tomto 

spoléhám na Boha. 

Soňa Mročková 

 

 

Boží milost, kterou jsme mohli v průběhu roku zažít 

S pomoci Boží jsme mohli pomáhat několika rodinám. Díky pomoci 

z Potravinové banky a pomoci několika ochotných dárců jsme sytili 

k závěru letošního roku 28 rodin a mohli jsme pomoci jednomu člověku 

nalézt nový domov a začít znovu. Bez Boží pomoci a zázraků by toto dílo 

nebylo. Mohli jsme být u toho, když je Pán Bůh podepíral a povzbuzovat. 

Mohli jsme vidět úsměv na jejich tvářích a novou naději. Jsme také 

vděčni malému vsetínskému Albertu za spolupráci a dárcovství 

neprodaného pečiva a zeleniny.  

Měli jsme příležitost s těmito lidmi hovořit o Pánu Bohu a Jeho lásce. 

Nyní ve vánoční čas jsme mohli předat těmto lidem přání, Bible a jinou 

duchovní literaturu a tito lidé ji s radostí přijímali. 

Díky Pánu Bohu za Jeho milost, vedení i ochranu a příležitost Mu sloužit. 

 

5 chlebů a 2 ryby – Vánoční dárky pro lidi bez domova 

Ráda bych se s vámi podělila o zázrak rozmnožení. Je úžasné zažívat, že 

Bůh je živý a je připraven dělat zázraky i dnes. 

Letos je to již třetí rok, kdy se zapojujeme do chystání dárků pro lidi bez 

domova. Tato služba – ne sociální, ale na bázi přátelského a duchovního 



setkávání, se rozrůstá do dalších míst a měst. Bohoslužebné setkávání 

s těmito lidmi je na Vsetíně na třech místech, dále pak se rozrostlo do 

Valašského Meziříčí a do Rožnova. Na toto setkávání nechodí pouze lidé 

z ulice, ale i další, kteří chtějí poznávat Pána Boha a touží po tom, aby se 

za ně někdo modlil – mají své trápení, starosti, těžkosti… A tak se 

skupinky rozrůstají a díky Bohu za to. 

První rok jste všichni společně ze srdce nachystali spoustu nádherných 

dárků i s osobními dopisy. Loni, kdy jsme se nemohli kvůli pandemii 

scházet, bylo již osobních dárků od vás méně a letos bylo jen 6. Není to 

stížnost . Prostě každý má zřejmě své starosti, důvody… Mluvila jsem 

i s kamarádkou, která organizuje chystání těchto dárků v rámci jiných 

vsetínských církví. Volala mi, aby zjistila, jak se dařilo nám. Bylo ji líto, že 

letos je dárků o hodně méně než předchozí roky. Asi za dva dny mi 

poslala SMS, kde chválila Boha, že nakonec se sešlo 45 dárků! 

A tak chci také chválit Boha, jak promlouvá do lidských srdcí a za to, když 

lidé na toto volání odpoví… S pomocí našeho kazatele a jeho ženy jsme 

mohli dochystat dalších 36 dárků, tedy dohromady 42 a nachystat i 

dárky pro potřebné rodiny. Ve Valašském Meziříčí nachystali členové 29 

dárků a 

potraviny! Díky 

Bohu za to! Kéž 

skrze tyto dárky 

a osobní dopisy 

v nich občerství 

a posilní srdce 

těchto 

hledajících dítek 

vírou… 

Jako kdysi 

rozmnožil Pán 

Ježíš 5 chlebů a 2 ryby, aby nasytil zástup, tak v tomto čase rozmnožil 

dárky, aby nasytil zástup a prokázal jim svoji lásku. 

Lidka Obadalová 



Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši  

Vesnička Branky se nachází kousek od Valašského Meziříčí. Dva dny před 

Vánočními svátky jsem zamířila právě sem. Vyjela jsem kopeček, který 

je na začátku obce, a odbočila doleva. Cesta se proplétala mezi 

rodinnými domky a po chvíli přeskočila koleje. Kousek za nimi jsem 

zastavila u malého rozestavěného domečku. Nikdo v něm nebyl. Po 

zazvonění u sousedního domu jsem byla úspěšnější. V ústrety mi vyšel 

vysoký usměvavý pán, varhaník z místního kostela. Proč jsem se ocitla 

právě tady?  

O den dříve zazvonil někdo u nás doma na zvonek. Kdo to může být? Že 

by nějaký bezdomovec, který nutně potřebuje  finanční prostředky na 

krabičák, nebo pošťák? Váhavě jsem sešla k domovním dveřím. Za nimi 

stál onen zmíněný usměvavý pán. „Víte, já jsem bývalý nádražák. Někdo 

z vašeho společenství nosí stále knihy do police na vlakovém nádraží, a 

tam je vkládání náboženské literatury zakázáno.“ A jéje, říkala jsem si, 

teď dostanu vynadáno za některého z bratrů, který s dobrým úmyslem 

evangelizovat, nerespektoval zákaz. Čekala jsem spílání. Ale všechno 

bylo jinak.  

„Já jsem varhaník z Branek. Mně by bylo líto, kdyby ty knihy vyhodili. Je 

tam Touha věků a podobné. Tak jsem je sbíral. Už jich mám plnou 

krabici. Dlouho jsem se chystal, že sem za vámi zajdu a řeknu vám to. Já 

jsem jim ty cedulky o zákazu vyhazoval. Vždyť je to nesmysl. Proč 

bychom nemohli rozšiřovat knihy o Kristu?“ Moje překvapení bylo 

obrovské. Čekala jsem cokoliv, jen ne brášku v Kristu Ježíši z jiného 

ovčince, který by zachraňoval spisy „naší“ Ellen Whiteové.  Po pravdě – 

kdo z nás by zachránil knihy o Panně Marii nebo Životopisy svatých? 

Vyjádřila jsem své díky a obdiv. Ovšem to nejhezčí mělo teprve přijít: 

„Víte, já jsem moc rád, že jsem se dožil toho, že si církve vzájemně 

pomáhají, že se respektujeme.“ Jeho slova mně naplnila nesmírnou 

radostí.  

Dohodli jsme se, že pro knihy dojedu, a proto jsem teď stála před malým 

domečkem v Brankách. S panem varhaníkem Jaromírem Foltýnem jsme 



si moc pěkně 

popovídali. Řeč se 

samozřejmě stočila na 

alianční shromáždění. 

Pan varhaník o nich 

nevěděl. Jeho 

domeček před lety 

vyhořel a on 

v posledních letech 

věnoval veškerý čas 

stavbě nového (proto 

ten rozestavěný 

prázdný dům vedle). 

Na nic jiného neměl 

čas. Prozatímně bydlí 

v původním domku po 

své mamince. V zimě – 

nic moc. Domeček 

postavila jeho matka 

jako osamocená žena 

s malými dětmi, jak jen se dalo. Zdi jsou tenké, zateplení žádné, ani 

izolace. Jedna malá kamínka vyhřívají malou místnost, ve které náš 

bráška tráví čas. Ale už mu se stavbou pomáhají i „mladí“, takže času 

bude víc a velmi rád by se aliančních setkání zúčastnil.  

Pěkně jsme si notovali v tom, že máme všichni jednoho Pána, ač se 

určitým způsobem odlišujeme. Měli bychom táhnout za jeden provaz a 

společně přivádět lidi ke Kristu. Vždyť křesťané jsou povoláni milovat a 

odpouštět do míry, která převyšuje všechny lidské standardy 

spravedlnosti, a vytváří mezi lidmi vzájemnost, která odráží vzájemnost 

mezi Kristem a Otcem. 

Naše setkání bylo velmi milé a je mi jasné, že jsme se neviděli naposledy.  

Iva Chárová  



Balíčkování 

Rok se s rokem sešel a my musíme Pánu děkovat za prožité dny, kdy nás 

chránil a vedl. Poděkovat je třeba také za ty, kteří z různých důvodů 

nedocházejí do sborečku. Jsme vděční, že je Bůh opatruje a posiluje. 

Abychom je potěšili, přinášíme jim na 

konci roku malé balíčky od sboru. Stejně 

tomu bylo i letos. 

Sestra Jana Jančová nás přivítala plna 

elánu, který jí lze jen závidět. Usměvavá, 

vitální, upovídaná, tak jak ji známe leta.  

Dárek jí potěšil, všechny moc pozdravuje. 

U Mirka Škrly byl malý problém. 

V souvislosti s covidem je nutné se 

k návštěvám objednávat, což jsme 

nevěděli. Ale nakonec jsem se do 

Domova dostala. Také on na všechny 

vzpomíná a děkuje za pozornost. 

Liduška Kovářová nás přivítala jako vždy 

spolu s koťaty od sousedů, která k ní ráda chodí, protože u ní není nikdy 

nouze o dobroty. Balíček Lidušku potěšil. 

K sestře Božence Rosecké jsme byli objednáni. V návštěvě Petr vystřídal 

Staňu Roseckého. 

Boženka se musela 

nejprve upamatovat, 

kdo Petr je, ale potom 

byla za návštěvu i dárek 

ráda. Pozdravuje 

všechny ve sboru a 

přeje Boží požehnání do 

nového roku. Stále na 

vás všechny vzpomíná. 

Iva Chárová 



Písničky s příběhem 

NÁŠ KRAJ 

písnička s příběhem a vzpomínkou na Benjamina Pražana 
 
Za vznik výše uvedené písničky mohou hned dva kazatelé. První verze se 
narodila na podzim roku 1981 a byla součástí programu k uvítání Milana 
Hloucha, který do Valašského Meziříčí nastoupil na svůj první kazatelský 
post. Protože byla ušitá na míru k tomuto aktu, k žádné repríze už 
nedošlo, takže upadla v zapomnění. 
O nějakých pět šest roků později mi překvapivě volá tehdejší vsetínský 
kazatel Benjamin Pražan. Nějakým složitým způsobem zjistí telefonní 
číslo mého aktuálního pracoviště, což je administrativní budova 
národního podniku Silnice, sídlící na meziříčské Jiráskově ulici. V 
dokonale zapráskaných montérkách vpadnu do reprezentativní 
kanceláře sekretariátu, kde na mne čeká odložené sluchátko pevné linky. 
Pamětníkům je jasné, že mobily jsou v onu dobu teprve hudbou vzdálené 
budoucnosti. Nešťastný Benjamin mi líčí, že na Vsetíně právě probíhá 
seriál přednášek Jarka Šlosárka, a že právě dnes večer, kdy je na 
programu povídání o Knize knih, nemá nikoho na zpestření, protože 
slíbený pěvec či hudebník z nějakého důvodu nedorazí. Úpěnlivě mě 
prosí, abych za něj narychlo zaskočil. 
Položím sluchátko a dokonale zaskočený začínám uvažovat. Do začátku 
přednášky zbývá nanejvýš pět nebo šest hodin a na žádnou písničku o 
Bibli si ne a ne vzpomenout. Složit novou není až tak snadné, navíc 
musím s kolegou do konce šichty domalovat tři vyklizené kanceláře. 
Zatímco po stěnách a stropech svižným tempem proháním malířské 
náčiní, vzpomenu si, že se uvedený uvítací song o nejrozšířenější knize 
všech dob svým způsobem zmiňuje. Navíc v souvislosti s krajem, kde 
přednáškový seriál právě probíhá. Průběh další práce svěřím 
automatickému režimu a při neztenčeném úsilí se při pochodování na 
rozvrzaných štaflích zaměřím na nezbytnou přestavbu písničkového 
textu. O čtvrté odpolední je znovuzrozený nejen popěvek, ale i design 
zmiňovaných kanceláří. 



Jak dopadla vsetínská 
premiéra staronového 
songu, si už 
nevzpomínám, zato 
vím, že se písnička o 
našem kraji od té doby 
při různých 
příležitostech nesměle 
vynořovala na povrch. 
Nejen na křesťanském 
festivalu SATI v Novém 
Jičíně, ale k velké 
radosti 
hošťálkovského 
rodáka, evangelického 
faráře Jendy Nohavici, 
také v jím 
obhospodařovaných 
ovčincích. Naposled se 
tak stalo u příležitosti 
nedávné meziříčské 
návštěvy v dalekém 
litoměřickém 
adventistickém 
společenství. Jak už bylo naznačeno, může za to několikrát skloňovaný 
kazatel Benjamin. 
Poté, co spolu se svou věčně mladou ženou Jarkou přesídlil do Valmezu, 
kazatelský plat už měl vyměněný za státem vyměřený důchod. S 
mysliveckým kloboukem prozkoumával město i okolí, především parky a 
příměstské lesy. Někdejší povolání hajného se promítalo i do některých 
sobotních odpolední. Když jednou vlastnoručně ukuchtil speciální 
lesáckou polévku, nezapomněl do ní přihodit pár malých borovicových 
šišek. Strýček Klvánek se do slastně vonícího pokrmu vrhl s takovou 
vervou, že si na tvrdém doplňku stravy vylomil strategický přední zub. 
Jestli to ovlivnilo následné sousedské vztahy, to se už dnes asi nedovíme. 



Staré kroniky ale zvěstují, že i nemálo příštích sborových odpolední bylo 
poznamenáno Benjaminovými originálními nápady. Ať už se jednalo o 
výstavu nejrůznějších Biblí, ochutnávku rozličných druhů chlebů či 
rozdávání falšovaných dolarových bankovek. Možná, že studoval spisy 
Komenského, protože vždycky dokázal nějakým neotřelým způsobem 
své posluchače upoutat. 

 
Když po vzoru tažných ptáků manželé odcestovali do teplých krajin, 
zůstala po nich v Meziříčí doposud nezacelená díra. Nejvíc si stěžuje 
totálně osiřelý klavír. S odchodem Jarky, která jej sobotu co sobotu svými 
údery chvályhodně mučila, teď na něj padá prach a připadá si jako kůl v 
plotě. A tak nezbylo, než na Pražany obývanou Jižní Moravu občas 
zavítat. Naposled se tak stalo před více než osmi roky. V srpnu Léta Páně 
2013 se do Hrušovan nad Jevišovkou sjelo několik aut, ve kterých 
přicestovala dobrá desítka nás, souvěrců z Valašska a přilehlého okolí. 
Sobotní dopoledne jsme ochutnali atmosféru malého a milého 
sborového společenství, odpoledne nám Benjamin nabídl prohlídku 
betonových bunkrů, sklizených obilných lánů, chátrajících památek a 
nedohledných rybníků. Pro většinu z přítomných to byl poslední kontakt 
s člověkem, který se stal, navzdory své nevelké postavě, 



nepřehlédnutelným. Nejen 
v očích nás, jeho 
sourozenců, ale 
nepochybně i u Toho, který 
všechny a všechno 
nekonečně převyšuje. 
 
 
 

 
NÁŠ KRAJ 
 
Žijeme v kraji, kde z knihy té prastaré dávno už čítal si lid 
A právě kvůli ní mnohý měl namále, mnohý z nich neměl dál žít 
A právě kvůli ní mnohý měl namále, mnohý z nich neměl dál žít 
 
REFRÉN: Náš kraj, náš rodný kraj, kraj lesů, kopců a strání, širokých 
srdcí i dlaní 
                  Ať vírou a láskou a nadějí v boji se brání a nad Biblí znovu se 
sklání 
                  A hledá v ní své požehnání… 
 
Sedali po práci v chalupách dřevěných, čítali po listu list 
Loučí si svítili do stránek omšelých, děti z ní učili číst 
Loučí si svítili do stránek omšelých, děti z ní učili číst 
 
REFRÉN: 
 
Mění se doba a mění se názory, ztrácí se víry duch 
Věřme, že sluníčko vyjde zas nad hory, z Písma k nám promluví Bůh 
Věřme, že sluníčko vyjde zas nad hory, z Písma k nám promluví Bůh 
 
REFRÉN: 
 

FpT 



  



Křesťanský vtip – Ameňák 

 

 


