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nebo sestøe každou hlou-
post, abych mu vyšel vstøíc.
Znamená to, že se budu sna-
žit bratra èi sestru pochopit
proè dìlá to, co dìlá, nebo
proè má takový názor jak
má, a následnì si vyjdeme
vstøíc.

Jeden moudrý køesťan to
vyjádøil slovy: „Obuji si jeho
boty (dotyèného bratra èi
sestry) a párkrát se v nich
projdu ...“

A tak jednota sboru
rodí ze vztahu jednotlivcù
s naším Pánem a Spasite-
lem se kterým jsme zajed-
no. A také z výše popsané
lásky ke spolubratøím a

sestrám ...
Stanislav Mikulík

se

spo-
lu
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sborová)

Neprosím však jen za nì, ale i za ty, kteøí
skrze jejich slovo ve mne uvìøí; aby všichni
byli jedno jako ty, Otèe, ve mnì a já v tobì,
aby i oni byli v nás, aby tak svìt uvìøil, že
jsi mì poslal. (J 17,20-21)

Jednota. Víme co to vùbec jednota je?
Ano, to je ten obchod uprostøed Vsetína,
vedle MÚ, zní jedna z odpovìdí.

Ale co ta sborová jednota, jednota v Kris-
tu, jednota s Kristem? Ježíš se ve výše uve-
dených verších modlí za své uèedníky, aby
byli jednotní s ním, aby byli v nìm a aby
mìli mezi sebou jednotu.

Tato ( jednota mezi uèedníky
nevyvìrá z povahových rysù èlenù sboru,
ale ze vztahu s Kristem. Jinými slovy sbor
je jednotný, když jsou jednotlivci jednotní
s Kristem.

Co to ale je ta sborová jednota? Zname-
ná to, že všichni máme stejný názor? Vidí-
me svìt stejnì? Nosíme stejné obleèení?
To ne.

Pokud jsme jednotní s Kristem, pak
chceme to, co chce on. A jeho první žádost
je, ať milujeme bratry a sestry víc než sebe,
a ať je upøednostòujeme pøed sebou samot-
nými.

Ale to neznamená, že odkývám bratru,
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Co se v denním tisku nedoèteme

1. list Janùv 4, 7-8

Milovaní, milujme se navzájem, ne-
boť láska je z Boha, a každý, kdo milu-
je, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo
nemiluje, nepoznal Boha, protože Bùh
je láska.
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12.5. povìøení staršovstva
19.5. den Diakonie
24.5. Noc kostelù
2.6. køest Lucie Urbanovské

a obnova køestního slibu
Veroniky Hýskové

8.6. Pohádkový les
9.6. varhanní koncert J. Dixon
16.6. konfirmace 4 dorostencù
17.6. koncert Fusionu v DK
23.6. veèer chval
28.-29.6. stavba táboøištì

13.5. Byl schválen pøíspìvek 10
tis. Kè pro festival UNITED. Bylo
dohodnuto rozdìlení sborových ob-
vodù pro èleny staršovstva s tím, že
starší mohou podle svých uvážení
kontaktovat èleny sboru ve svých
obvodech. Bylo schváleno zøízení
pískovištì pro malé dìti, umístìní
bude øešeno následnì. Byl pro-
dloužen pronájem sborového bytu
na další 2 roky. Bylo schváleno
pozvání do sboru pro manžele Uhlí-
kovy s tím, že podrobnosti s nimi
domluví br. Èmelík.

17.6. Byly schváleny pracovní
smlouvy pro Richarda Polomíka a
Dobromilu Èmelíkovou s úvazky
0,5 podle podmínek Úøadu práce.
Bylo schváleno èlenství br. Mikulí-

7.-12.7. pro malé dìti na Lázech
4.-13.8. tábor dorostu ve Støíteži
13.-17.8 kemp mládeže ve Støíteži
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ka v seniorátním odboru mládeže.
Br. Martin Knebl byl povìøen

zajišťováním pøímluvných modli-
teb. Br. David st. byl povìøen oslo-
vit zasloužilé èleny sboru s nabíd-
kou pøíspìvku na rekreaci v Sola
gratia.

Co usnesl a co ještì neusnesl synod
ohlednì financí i nìco navíc o syno-
du.

Tøetí zasedání 33. synodu naší
církve se uskuteènilo ve dnech 30.
kvìtna až 2. èervna t.r. v Praze. Po-
chopitelnì se nejednalo jen o finan-
cích, ale vzhledem k tomu, že tato
série èlánkù se týká financování
církve a obligatorní úkoly synodu
se také týkají jen financí, budeme
se vìnovat pøevážnì jim.

Že (naše) církev stojí na prahu
nové cesty, je nabíledni, a každý,
kdo sleduje dìní okolo sebe, to
mùže vidìt. Proto i zpráva synodní
rady, kterou pøedložila synodu,
tuto skuteènost reflektovala a jak
zaznìlo pøi jednání, pùsobila spíše
jako kázání. Pøesto nebo právì pro-
to si úvodem dovolím ocitovat z ní
dva odstavce:

Pøijímání státních dotací po
dlouhá desetiletí umenšovalo naši
finanèní odpovìdnost vùèi církvi.
S penìzi od státu se snadnìji hospo-
daøilo. Od Nového roku 2013 již
víme, že chybìjící státní dotace mu-
síme postupnì nahrazovat z vlast-
ních zdrojù. K odpovìdnému hospo-
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daøení nás povede i skuteènost, že
budeme vìdìt, že finanèní prostøed-
ky jsou shromáždìny církví a jsou
urèeny ke spoleènému užívání. Eko-
nomické úvahy musí vycházet z teo-
logické reflexe nové situace.

S celou spoleèností i civilizací se
nacházíme na jistém zlomu. Polari-
zace svìta se zvìtšuje, nespokojenost
roste, frustrace trápí a rùst bezna-
dìje sužuje. Sobectví, osobní i vzta-
hové krize, ztráta radosti ze života,
to všechno jsou jevy, které souvisejí s
duchovní prázdnotou èlovìka. Mùže-
me v nejbližší dobì oèekávat radi-
kální zmìnu k lepšímu? Zdá se, že
ne, vždyť málokdo v západní civili-
zaci zná východisko. V této tíživé
situaci smí znít nadìje, která není
závislá na spoleèenských pomìrech
a øádech, a pøece se dotýká každého.
Vnášejme ji do svìta osobním a sro-
zumitelným svìdectvím o Ježíši
Kristu. Vìøíme, že evangelium je do-
stateènou mocí a silou k promìnì
atmosféry ve spoleènosti.

1. Synod ukládá synodní radì
poskytnout pøedložené modely cesty
ÈCE k samofinancování sborùm
k rozhovoru. Modely budou doplnì-

- - -

S ohledem na financování synod
letos nepøijal žádné rozhodující zá-
sadní usnesení, které by již v tuto
chvíli øešilo konkrétnì restruktu-
ralizaci církve s ohledem na poèet
sborù a faráøských míst, ale urèil
cestu, jakou se budeme dále k tomu-
to cíli pohybovat, a pøijal usnesení,
které se velmi podobá tomuto pù-
vodnímu návrhu:

ny výpoèetními tabulkami, které
umožní zhodnocení dopadu rùz-
ných modelù cesty k samofinanco-
vání na finance konkrétního sboru.
Dalšími podklady k rozhovoru bu-
dou následující materiály: vyhod-
nocení dotazníkù zaslaných
sborùm v záøí 2012, teze vyplývající
z dotazníku a pìt modelù. Termín
odeslání do sborù 30. 9. 2013.

2. Synod ukládá synodní radì
vypracovat materiál, který poslouží
jako manuál k vedení rozhovoru ve
sborech a seniorátech (do 30. 9.).

3. Synod ukládá sborùm sezná-
mit se s možnými cestami ÈCE
k samofinancování, které jsou vyjá-
døeny jednotlivými modely a vypra-
covat na základì pøedložených pod-
kladù a modelù strategii sboru pro
jednotlivé možné cesty k samofi-
nancování. Informaci o zvolené stra-
tegii sboru pøedá sbor seniorátní-
mu výboru do 31. 1. 2014

4. Synod ukládá seniorátním
výborùm být sborùm, které o to po-
žádají, s vypracováním sborové
strategie nápomocen.

5. Synod ukládá seniorátním
výborùm posoudit možnosti jednot-
livých cest ÈCE k samofinancování
a pøedložit seniorátní strategii nej-
pozdìji do 15.3.2014.

6. Synod ukládá synodní radì
provést sumarizaci vyjádøení senio-
rátních výborù a pøedložit ji 4. zase-
dání 33. synodu k rozhovoru. Sou-
èástí pøedloženého materiálu bu-
dou i návrhy dalšího postupu.
V pøípadì, že sumarizací vyjádøení
nebude patrný zøetelný vìtšinový
názor ÈCE, pøedloží synodní rada
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materiál variantnì nebo pøedloží
návrh dalšího rozhodovacího po-
stupu.

1. Sbírka na tisk ÈCE a jinou
publikaèní èinnost – postní
nedìle

2. Sbírka HDL Jeronýmovy jedno-
ty – Velikonoce

3. Sbírka pro Diakonii – svato-
dušní svátky

4. Sbírka solidarity sborù – èerven
5. Sbírka na Evangelickou akade-

mii – první nedìle v záøí
6. Sbírka pro sociální a charita-

tivní pomoc – Díkèinìní
7. Sbírka JTD – do konce øíjna
8. Sbírka pro bohoslovce a vika-

riát – Vánoc

V nejbližší dobì dojde do sborù
dopis od synodní rady, který bude
popisovat nastalou situaci a nastíní
další kroky dle výše uvedeného.

S ohledem na finance každý sbor
zajímá, jaká bude pøíští rok výše
odvodù do personálního fondu -
tedy bude to 81.100 Kè za každé ob-
sazené kazatelské místo (zvýšení
o 3,3 %, tj. o prùmìrnou míru infla-
ce v r. 2012).

Celocírkevní repartice pro náš
seniorát budou v roce 2014 ve výši
699.900 Kè.

Povinných celocírkevních sbírek
bude v roce 2014 - stejnì jako každý
rok - celkem osm:

e

Obtížným úkolem synodu ve vì-
cech nejen finanèních bylo rozhod-
nout, zda se má budova Evangelic-
ké teologické fakulty v Èerné ulici

prodat Univerzitì Karlovì nebo ne.
Obtížný úkol to byl pøedevším pro-
to, že pedagogové fakulty byli pro
prodej, ale synodní rada nemìla
v této vìci jednotný názor a každý
synodál musel v prùbìhu jednání
sám dospìt k rozhodnutí. Když za-
znìly všechny argumenty, z nichž
nejsilnìjší byl asi ten ekonomický,
tzn. kdyby si církev budovu nadále
ponechala, stálo by ji to v nejbliž-
ších letech cca 30 milionù Kè, roz-
hodl se synod pro prodej budovy.

Vladimír Buzek

Tu kvìtnovou nedìli, kdy mezi
našimi jubilanty zaznìlo jméno br.
Jana Lukáše, se mnozí domnívali,
že pøeslechli, když stále statná po-
stava tohoto našeho milého bratra
a pravidelného návštìvníka nedìl-
ních bohoslužeb takový vìk popírá.

Narodil se 7. kvìtna 1923
v Rùžïce a na pøání otce mìl pøe-
vzít rodinné hospodáøství. Po otco-
vì pøedèasné smrti se sotva ètrnác-
tiletý musel o sebe a svou budouc-
nost starat sám.

Mìl zájem o strojní obor, nako-
nec byl pøijat do obuvnické dílny
mistra Fajkuse na Dolním námìstí
v místì, kde nyní stojí budova
knihovny. Protože byl spolehlivý,
pøizval ho mistr v dobì okupace
k odbojové èinnosti, do níž byl zapo-
jen i jeho nájemník cestmistr Prok-
š. Jenda pùsobil pøevážnì jako spoj-
ka. Když byl poèátkem r. 1945 pan
Prokš zatèen, své spolubojovníky
nevyzradil.

2���!��"���



5

Po válce a smrti majitele dílny,
se na prosbu vdovy Jenda stal jejím
nájemcem, aby živnost zachoval.
Protinacistiètí odbojáøi se obèas
scházeli i po válce, a protože se ne-
dokázali smíøit s opìtovnou ztrátou
svobody po únoru 1948, snažili se
obyvatelstvo informovat a ovlivòo-
vat pomocí letákù, které tiskli a roz-
váželi.

V lednu 1952 si pro Jendu pøišla
pøímo do dílny Státní bezpeènost.
Pøitìžující okolností se stal nález
zapomenutého starého revolveru
z války mezi harampádím v kùlnì.

Týdny a mìsíce byl podroben
tvrdým výslechùm v Uhersko-
Hradišťské vìznici, o jejichž bruta-
litì už bylo hodnì napsáno a øeèe-
no. Toto vìzení považuje i Jenda za
nejhorší ze všech, která za ostnatý-
mi dráty poznal. Celých 16 mìsícù
prožil?, protrpìl na samotce, kde se
v zimì netopilo a naøízená chùze
pøes den byla nutná i proto, aby mu
neomrzly nohy. Trvalý byl nedosta-
tek jídla, pøipojily se i psychické
útrapy pøi zákazu návštìv a mìsíce
pobytu v tzv. „provazárnì,“ cele pro
odsouzence k smrti.

K zastrašení obyvatelstva byly
ve vykonstruovaném procesu s od-
bojovou skupinou Svìtlana na Vse-
tínì vyneseny v r. 1953 tøi tresty
smrti u L. Fajkuse, J. Vaòka a naše-
ho milého bratra Lukáše. Jendovi
byl rozsudek po odvolání zmìnìn
na doživotí, pozdìji na dvacet pìt
let, z nichž plnou polovinu natvrdo
„odsedìl“.

Následkem prožitého utrpení

onemocnìl plicní tuberkulozou (pøi
176 cm vážil 48 kg). Byl proto pøe-
ložen do vìznice Mírov na tzv. „pli-
cárnu“. Na tomto vìzeòském ne-
mocnièním oddìlení panoval
ponìkud mírnìjší režim, pacienti
mohli pøes den ležet, dostávali léky
a trochu vìtší dávky jídla. Vìzòùm
bylo možno obèas poslat i balíèek.
V té dobì bylo na Mírovì uvìznìno
až 240 øímsko- a øeckokatolických
knìží, z nichž mnozí pobývali i více
než rok na stejném oddìlení. Jenda
se zde setkal se zcela mimoøádnými
osobnostmi, jakými byl profesor
Oto Mádr (sousední cela), nebo øec-
kokatolický redemptorista Ivan
Mastliak a další. Bylo-li to možné,
zúèastnil se i tajného pøijímání, sa-
mozøejmì „pod jednou“. Prožil též
mnohé duši obèerstvující a obzory
rozšiøující chvíle vyplnìné pøed-
náškami z rùzných oborù svých vy-
soce erudovaných spoluvìzòù.

V r. 1956 byl pøeložen do Leopol-
dova. Jako zkušený „mukl“ vìdìl,
že je nutno snažit se být co nejménì
nápadný. I zde mu Bùh poslal do
cely mimoøádnou osobnost - J. Kor-
bela, nejvyššího pøedstavitele Ar-
mády spásy v Èeskoslovensku,
s nímž víc než rok pracoval v prá-
delnì. Celkové ovzduší v této vìzni-
ci bylo podstatnì jiné. Na pøeplnì-
ných celách (až 30 odsouzených),
pøevažovaly kriminální živly, chy-
bìlo soukromí i dùvìra. Obèas vídal
i Gustáva Husáka, obyvatele pro-
tìjší cely, vìtšinou obklopeného spo-
luvìzni Slováky. V Leopoldovì po-
byl nejdelší dobu, celých 8 let.
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Pozdìji mohl ve vìzeòské dílnì vy-
užít svou kvalifikaci, šily se zde
kožené výrobky pro Svit.

Celá léta na nìho myslela rodi-
na i vìrnì èekající vyvolená Jiøin-
ka, s níž se ovšem mohl oženit až po
svém propuštìní v r. 1963. Bùh jim
požehnal synem Romanem, evan-
gelickým faráøem, na jehož konèící
misi vojenského kaplana v Afga-
nistanu myslíme i modlitebnì.

Obìma našim vzácným man-
želùm vyprošujeme do dalších let
plnost Božího požehnání. Radost
nejen z rodiny syna, ale pøedevším
z jistoty, že Bùh své nikdy neopouští.

Bylo by možno ještì leccos pøipo-
jit, i tak mnì Jenda, ani jeho milá
žena nepochválí, naopak, budou se
upøímnì zlobit. Jsem však pøe-
svìdèená, že je tøeba tuto dobu pøi-
pomínat, aby nás zapomínání ne-
pøivedlo k podobným koncùm.

V této souvislosti chci s úctou,
vdìèností a láskou vzpomenout ne-
dožitých 87 let našeho spolubratra
Jiøího Paly (28.4.1926 – 23.11.
2009), jehož životní pouť, vèetnì
dlouholetého vìzení, se velmi podo-
bala té Jendovì.

E. Žárská

Víme, že pro dítì je nejvýznam-
nìjší rodinné prostøedí. Pozornost a
chválu zasluhuje, jak velkou
dùležitost pøikládali valašští evan-
gelíci vzdìlání svých dìtí. Jejich
chudoba jim zpravidla neumožòo-
vala zajistit pro dìti více než ome-
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zené vzdìlání poskytované místní
školou. Janovi rodièe se dokázali
jeden rok obejít bez pøínosu, jakým
byla pro chod hospodáøství práce
dospìlého syna,aby se u sedláka
Liebschera v Suchdole nauèil tehdy
potøebné nìmèinì. Tato znalost mu
významnì napomáhala pozdìji,
když se stal starostou obce Malá
Lhota. I nìkteré zápisy v deníku
psal nìmecky, aby znesnadnil ètení
pøípadným zvìdavcùm.

Marie Jadrníèková dcera støí-
težského starosty, pocházela dle
tehdejších mìøítek z rodiny na vyš-
ší spoleèenské i ekonomické úrovni.
Byla mimoøádnì bystrá, vnímavá,
kultivovaná èetbou i èastým sty-
kem s pøítelkynìmi z fary a školy,
navíc obdaøená fenomenální pamì-
tí. S Janem se poznali a mohli spolu
jen krátce ètyøikrát hovoøit na
veøejnosti. Oboustranné vzájemné
zalíbení bylo tak silné, že pøekonalo
více než tøíletou vojenskou službu.
Tu celou prožil Jan v oblasti Mosta-
ru a Sarajeva, aniž by za tu dobu
jedinkrát navštívil domov. O vyso-
ké vytøíbenosti a taktu obou svìdèí
vzájemná korespondence (opìt
opsaná B. Burianem), v níž si opa-
kovanì ponechávali úplnou vol-
nost.

V dobì odlouèení odmítla Marie
øadu výhodných nabídek, když jí
rodièe ponechávali svobodu volby.
Na Jana po urèitou dobu vyvíjeli
rodièe laskavý, o to pùsobivìjší tlak,
zda by se neucházel o dìdièku grun-
tu (Marie mìla tøi sourozence), kte-
rá o nìho projevila vážný zájem.



litbì jsme se uložili, avšak nespali
nic až do rána. O hodinì osmé
pøišla chvíle, v které se rozlouèila
ženuška se svými rodièi, já pak
podìkovav rodièùm za ženu a za
vše ostatní a dav jim s Bohem, ubí-
rali jsme se s mou Maøenkou do na-
šeho budoucího domova.“

Ten zpoèátku nalezli v malém
pronajatém hospodáøství pod Kle-
novem, pozdìji zakoupili velmi za-
nedbanou a zpustlou usedlost, zva-
nou Korábka, pouze za dluhy, které
na ní vázly. Sami se však museli
zadlužit a dlouhá léta je tížila po-
vinnost dluh i s úroky splácet.

(Z úvodu ke knize, Praha, 2011)
„Erudovaný americký historik,

velký znalec èeských dìjin, pøináší
hlubší historický pohled na pobìlo-
horskou rekatolizaci a staví èeské
zemì do širšího evropského kontex-
tu. Jestliže se starší studie zamìøo-
valy spíše na chronologický právnì-
historický pøístup a všímaly si více
násilných projevù rekatolizace,
Louthan pøesvìdèivì dokládá, že
pøi celkem složitém procesu promì-
ny náboženského cítìní nesehrálo
hlavní roli násilí a donucování, (kte-
ré nezamlèuje), nýbrž pøedevším
nenásilné kulturní „obracení“. Celá
armáda umìlcù a architektù posela
tváø zemì barokními kostely a kap-
lemi, poutními místy a obnovenými
kláštery, témìø v každém mìstì
vyrostl na hlavním námìstí mari-
ánský sloup, rodila se hojná èeská
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Mládeži, nepohoršujte se! Zamilo-
vanost byla a je, zpravidla, tím
ménì dobrým rádcem pøi výbìru
životního partnera - zvláštì v èa-
sech, kdy stát neposkytoval sociální
dávky, dávky v hmotné nouzi apod.,
a z dùchodù se mohl tìšit jen velmi
úzký okruh šťastlivcù. My si už vù-
bec nedokážeme pøedstavit, jaké
obìti, døinu a odøíkání s sebou nesla
povinnost zajistit život vlastní,
svých dìtí i rodièù. Pøed každým
dùležitým rozhodnutím tedy bylo
nutno odpovìdnì zvažovat všechny
okolnosti. I Jan tak èinil, hlavnì
z ohledu na rodièe a budoucnost
svých sourozencù, ale od své milo-
vané Marie neupustil. Dobøe udìlal,
kdo ví, jestli by s jinou partnerkou
byl schopen unést tak velké zkouš-
ky, které je spoleèným životem dlou-
ho provázely.

Po návratu z vojny byla svatba,
ale ještì ve svatební den musel že-
nich Jan nastoupit na vojenské
cvièení, které tenkrát bývalo každý
rok. Po návratu z cvièení zaèíná
psát deník. Na drsného sedláka,
jak by se pøi letmém pohledu mohl
jevit, je prvý zápis, kterým popisuje
jejich svatební noc, nesmírnì køeh-
ký.

„Veèer jsme s tatulkou (otcem)
pøišli k Jadrníèkom a bavili se tam
ve spoleènosti Rozíny a pak, že
pùjdem spat. Pro mne a mou Ma-
øenku bylo urèeno místo ve chlévì,
kdež jsem se s ní také odebral. Bylo
mnì však podivno pøi myšlence, že
jest to první noc, co mám se svou
manželkou spáti. Po kratièké mod-
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katolická literatura a hudba, systém ná-
zorných kázání a katecheze, oživovaly se
poutì a kult svatých ...“

Kniha má 303 stran textu, 43 stran po-
známek, bohatý rejstøík a øadu vyobraze-
ní. Je k dispozici v mìstské knihovnì.

Pøi humanitární sbírce šatstva, kterou
organizovala Diakonie Vsetín na konci
kvìtna 2013, bylo vybráno 6,5 tuny mate-
riálu, který zamíøil hned v následujícím
týdnu do Diakonie Broumov.

Tam se teï vaøí i ve støedu, neboť na ten-
to den se pøesunul Pondìlníèek (setkání
osob s postižením), což jedna úèastnice vtip-
nì komentovala, že z „Pondìlníèku se stal
Støedník“.

15. 6. oslavili duševnì stále mladí a fy-
zicky zdatní Marta a Josef Holíkovi dia-
mantovou svatbu (viz foto). Gratulujeme!
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Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722

V kanceláøi nás najdete ve
všední dny od 9 do 12 hod.,
v pondìlí a støedu také
od 13 do 17 hod.,
nebo podle domluvy.

Pøíspìvky pøedávejte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Pavel Èmelík, Stani-
slav Mikulík, Jan David)
nebo e-mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné

vsetin-horni@evangnet.cz

*

www.hornisbor.cz
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Muž pøi zpovìdi „ ...a taky
jsem øekl tchyni, co si o ní
myslím!“ - Faráø jej pøeru-
ší: „Synu, teï mluvíme o
tvých chybách, ne o tvých
hrdinských èinech!“

Faráø odjel v adventu do
lázní a kostelník si ne-
vìdìl rady, jak má pøipra-
vit betlém. Poslal panu
faráøi lístek s dotazem:
„Jaký nápis mám dát nad
betlém a jaký podstavec
mám pod nìj pøipravit?“
Obratem dostal telegram:
„Dítì se nám narodilo. Tøi
metry dlouhý a metr a pùl
široký.“


