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Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale sám sobě by uškodil? 

Co dá člověk na oplátku za svůj život? 
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ÚVODNÍ SLOVO 
Milí přátelé, 

začátkem března proběhne Výroční sborové shromáždění. Je to čas, kdy 
se společně můžeme pobavit o budoucnosti sboru, ale je to také čas určitého 
hodnocení roku předešlého. Uslyšíme výroční zprávu, fakta z hospodaření, 
průměrná čísla účasti na bohoslužbách, biblických hodinách apod. Statistika nuda 
je, má však cenné údaje, tak se to zpívá v jedné pohádkové písni. Z čísel se dá 
mnohé vyčíst, avšak mohou být také zavádějící. Mohou nás vést k nadšení, 
k falešnému uspokojení, ale také třeba k nespokojenosti, Příkladem nám mohou 
být „zaručené zprávy“, kolik že tisíců lidí se obrátilo na evangelizačních 
kampaních. Jestli došlo ke skutečnému obrácení, ovšem ukáže až čas a taky 
ovoce. Ke skepsi nás naopak mohou vést čísla o tom, že v církvi je málo kazatelů a 
že mnozí ze služby odcházejí, anebo taky snižující se účast na bohoslužbách. 

V 2. knize Samuelově máme příběh, který nás může něčemu naučit. Král 
David poručil veliteli vojsk Joábovi, aby sečetl všechen bojeschopný lid. David měl 
pak kvůli tomu výčitky, neboť tušil, že se na něj Hospodin bude zlobit. A tak to 
taky bylo. „Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze 
svého služebníka vinu; počínal jsem si jako velký pomatenec.“, taková byla slova 
Davidova pokání. Odpuštění hříchu je jedna věc, nést si ale následky za své 
provinění je věc druhá. Bůh mu dal vybrat ze tří možných trestů: Sedm let hladu, 3 
měsíce utíkat před nepřáteli, anebo tři dny mor v jeho zemi. David nechtěl 
upadnout do rukou člověka, neboť Bůh je na rozdíl od člověka mnohem 
milosrdnější. A tak si vybral 3 dny řádění moru. Zaplatilo za to životem 70 tisíc lidí. 
V čem spočívalo Davidovo provinění? Tím sčítáním bojeschopného lidu vlastně 
přestal spoléhat na Hospodina, na jeho vysvobozují sílu. Začal spoléhat na 
člověka, na sílu svého vojska. 

Nyní se vraťme k nám do sboru. I bez čísel můžeme vidět, že se nás 
scházelo více. Chybí nám zesnulí bratři a sestry, Schází nám ale také ti, kteří žijí a 
přestali mezi nás chodit. Na druhou stranu se můžeme radovat z mladých rodin a 
malých dětí. Vězte, že některé evangelické sbory okolo nás mladé rodiny a děti 
vůbec nemají. Já vám však chci položit otázku. V čem spočívá naše radost a 
jistota? V tom, že jsme obklopeni velkým množstvím souvěrců? Že je kolem mne 
mnoho nadšených? Samozřejmě, člověka to povzbudí ve víře, zní-li zvučné chorály 
zaplněné modlitebny. Neměla by však naše radost a jistota čišet z toho, že 
bychom měli žít v Kristu? Ten příběh nás to učí. Závěrem pak přece jen několik 
čísel. 

Byl Kryštof Kolumbus Ţid? 
SLOVO Z JERUZALÉMA (Článek z  časopisu červen 2017) 

Kolumbus objevil Ameriku roku 1492. Datum je důležité, neboť právě 
v tomto roce byli španělští Židé postavení před rozhodnutí, zda konvertovat ke 
křesťanství nebo opustit vlast. Inkvizice byla v plném proudu, a kdo se veřejně 
přihlásil k židovství, musel počítat s mučením a smrtí. 

Ve své závěti učinil Kolumbus některá opatření, která mohou vypadat jako 
křesťanská, ale ukazují jednoznačně na židovství: desetinu majetku odkázal 
chudým dívkám, což odpovídá biblickému pokynu věnovat desetinu příjmu na 
dobročinné účely. Další peněžní obnos odkázal muži, žijícímu v lisabonské 
židovské čtvrti. Závěť podepsal trojúhelníkem z bodů, odkazujícím na židovské 
náhrobní kameny v té době obvyklé. Toto znamení měli používat i jeho potomci. 
Britský historik C. Roth se domnívá, že se jedná o odkaz na modlitbu Kadiš za 
zemřelé, v té době samozřejmě zakázanou. 

Americká profesorka lingvistiky E. Irizzary, která zkoumala stovky stran 
Kolumbových dopisů, deníků a jiných dokumentů, poukazuje na skutečnost, že 
byly napsány řečí „ladino“, židovskou formou španělštiny z 15. století (podobně 
jako jidiš u východoevropských Židů). V horním levém rohu každého z dopisů 
synovi psal Kolumbus dvě hebrejská písmena (alef a hej), což dodneška činí 
mnoho Židů. Znamenají „b´ezrat Hašem“, tedy „s Boží pomocí“.  

I Šimon Wiesenthal považuje Kolumbovu cestu za pokus o nalezení azylu 
pro pronásledované a vyháněné Židy Iberského poloostrova. Jiný americký 
antropolog došel k závěru, že Kolumbus hledal zlato, s pomocí něhož chtěl 
osvobodit Jeruzalém a postavit znovu Chrám. Zajímavé je i datum vyplutí 
Kolumbovy flotily: na  2. srpna 1492 připadal smuteční den „tiša b´av“, kdy Židé 
vzpomínají zničení prvního i druhého Chrámu, a Kolumbus cestu o jeden den 
prodloužil. Cestu nefinancovala královna Izabela, ale dva židovští konvertité 
s rabínem a státníkem Izákem Abrabanelem. Jim také Kolumbus adresoval první 
dopisy ohledně svého nálezu.  

Z  židovsko – náboženského pohledu dává Kolumbova cesta smysl, neboť 
dne, kdy byly vyhnány statisíce Židů ze Španělska, se vydal hledat novou 
židovskou vlast. Na americkém kontinentě dodnes žijí největší židovská 
společenství.  
 

Z časopisu opsala: N. Kulíková 



PRO DĚTI 
 

Vyřešte osmisměrku: 

ŘÍM, SODOMA, JERICHO, ELIM, JOPPE, BETLÉM, KEDEŠ, GAZA, GAT, TÝR, 
EDREI, DOR, DAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajenka: Pusté biblické místo?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zjistíš, co to znamená?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Vědci zjistili, že člověk průměrně denně poví cca 15 500 slov. Kolik z nich jsou 
modlitbou, vírou, přemítáním o Bohu, povzbuzením anebo svědectvím druhým? 
Další číslo, které bych chtěl zmínit, je počet nedělních bohoslužeb za rok. Kolik jich 
je? 56? Se svátky 60? Každá bohoslužba trvá něco přes hodinu. Každý sám nechť si 
spočítá, kolik že je to času za rok pro Hospodina, zvlášť když si vezmeme, že 
někteří se nedostanou každou neděli, na modlitební a na biblickou hodinu taky 
nepřijdou. Dalším takovým nešvarem je přicházet až v průběhu bohoslužeb, ten 
čas pro Boha se pak krátí na minimum. Díky Bohu, že nemusíme „věřit“ jen 
v neděli, že můžeme žít v Kristu celý týden a celý svůj život vnímat jako život 
služebníka. A tady to, přátelé, začíná. V naší osobní zbožnosti. V doufání v 
Hospodina. Z toho se mám radovat především, Existuje-li ovšem nějaká přímá 
úměra mezi naší osobní zbožností a sborovým životem, pak si myslím, že naše 
dluhy jsou veliké a máme co napravovat. 
 

Radek Hanák, kazatel sboru 

 
 
 

AKTIVITY V TÝDNU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Úterý Dopoledne Setkání maminek 

  17 h Biblická hodina (list Římanům) 

Pátek 16:30 h Dorost 

Neděle 8:45 h Bohoslužby 

  14:00 h Volejbal 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 
LEDEN:  

- Alianční týden modliteb 
- Ekumenická bohoslužba  

BŘEZEN:  
- Akce Moravskoslezské mládeže Kudy 

Komenský nechodil 
KVĚTEN:  

- Návštěva partnerského sboru ve 
Skotsku  

ČERVEN:  
- Sborové odpoledne na Pohoři  

ČERVENEC:  
- Rytířský tábor pro děti z organizace Elim 
- Tábor na téma Stroj času  

ZÁŘÍ: 
- Nastoupení 3 členů sboru (N. 

Kulíková, A. Chovancová, P. Dolének) 
do kurzu presbyterů  

- Vznik dorostu  
- Do manželského svazku vstoupili Klára 

Hanáková a Jiří Zapletal 
LISTOPAD:  

- Koncert Gospelu  
- Koncert Pepíka Hurty, zpívajícího faráře 

PROSINEC:  
- Vánoční dětská slavnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stručně ze schůzí staršovstva 
 
Staršovstvo schválilo: 

 termín výročního sborového shromáždění 4. března 2018 

 uspořádání Noci kostelů na jaře tohoto roku 

 žádost sestry Ludmily Kutějové o členství v našem sboru 

 pronájem sborové garáže panu Robertu Budínovi za cenu 800 Kč/měsíc 
od května 2018 

 
Staršovstvo vzalo na vědomí: 

 schválení všech tří projektů grantové výzvy komisí synodní rady: 
 Misie pomocí elektroniky – počítačové vybavení pro náš sbor v 

hodnotě 30 220 Kč 
 Realizace klubovny pro děti a mládež v prvním patře před pracovnou 

v hodnotě 61 087 Kč 
 Obnova táborového vybavení pro Benjamin v hodnotě 69 786 Kč. 

 
Stav financí k 16. lednu 2018: v pokladně 7 673 Kč, na účtu 13 147 Kč 
 
Vysvětlení k výše uvedené grantové výzvě: 

V důsledku zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi obdrží 
Českobratrská církev evangelická do roku 2043 postupně 2,26 miliard korun jako 
náhradu za majetek, který jí byl socialistickým režimem znárodněn. Synod 
rozhodl, že 18,5 % restitučních náhrad bude každoročně použito na diakonické a 
rozvojové projekty (grantové výzvy Rozvoj sborů, Diakonická práce a Evangelické 
tábory), které mají pomoci oživit sborová společenství. Jednotlivé sbory tedy 
mohou předkládat projekty a žádat o jejich finanční podporu s podmínkou 
desetiprocentní spoluúčasti na financování. V loňském roce bylo takto rozděleno 
čtyři a půl milionu korun. Našim třem žádostem bylo vyhověno téměř v plné výši. 
Další milion korun vyčlenila synodní rada na tzv. mikroprojekty, které posuzují 
jednotlivé senioráty. I zde jsme žádali o podporu na zřízení sprchového koutu v 
úklidové místnosti pro příležitostnou potřebu. 
 

Zpracovala Eva Dvorská 
 
 



Společenství, jež chtělo následovat chudého Krista, bylo trvale ohroženo, přesto 
však působilo nejen ve Francii, ale zasahovalo i do Itálie a do Německa. Potulní 
kazatelé valdenských, kterým se říkalo barbové (barba=strýc), putovali za svými 
souvěrci po kamenitých stezkách, šplhajících vysoko do hor a prudce klesajících do 
úrodné Lombardie. Chodili vždy po dvou a na cestě obvykle našli pohostinství v 
tajných útulcích. Ve valdenských domech na ně už čekali jejich bratři a sestry a 
barbové s nimi slavili večeři Páně. Přitom zůstávali součástí většinové církve a 
snažili se být co nejméně nápadní.  
Běda, vypátrala-li inkvizice nějakého valdenského! Podrobila jej tvrdému výslechu 
a často krutému mučení a pak jej odevzdala světským úřadům. Trest v tomto 
případě byl jediný: upálení na hranici kacířů. Církev viděla ve valdenských 
odpadlíky, protože popírali papežský nárok na prvenství v církvi. Státní úřady je 
zase pokládali za vzbouřence, protože odmítali přísahu. Každý poddaný musel 
totiž přísahat svému pánu poslušnost a věrnost, ale valdenští slyšeli z evangelia, 
že Kristův učedník přísahat nemá:“ Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne, co je nad to, 
je od zlého“ (Matouš 5, 37). 
Valdenští chtěli vrátit církev k Písmu, ale marně. V době, kdy se i sebemenší 
kůstka světce zasazovala do zlata a uctívala jako zázračný předmět, který léčí 
uřknutí a nemoci, drželi se stoupenci kupce Petra věrně Písma. Nenašli v něm nic, 
do by jim potvrdilo církevní učení o odpustcích a očistci. A co bylo ještě 
nebezpečnější: tvrdili, že žádná válka není oprávněná a žádné násilí nemůže být 
spravedlivé. Už kvůli tomuto hodnocení pro ně nemohlo být smilování.  Hranice se 
stoupenci kupce Petra hořely po celé střední Evropě. 
Kruté zásahy proti valdenským pokračovaly celá staletí, a přece nedokázaly 
valdenské vyhubit. Část se ji stáhla do horských téměř nepřístupných alpských 
údolí a zde, na pomezí Francie a Itálie našla svůj domov. Mnohokrát jej bránili s 
nasazením života. Ale valdenské sbory tam žijí dodnes.  
 

Z knihy opsala: N. Kulíková 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŢBA  
 

Na ekumenické bohoslužbě jsme se tento rok sešli 
v katolickém kostele, kde i přes velkou zimu, se 

nás sešlo poměrně dost.    
 
 

Heřmánek pravý 
(Chamomilla recutitata) 

Účinně pomáhá při: 
Užití heřmánku je mimořádně široké a 

všestranné. Je to především silně působící spasmolytikum, 
ale má i sedativní účinek na psychiku, dále je využíván vliv 
antimikrobiální a protibolestivý. Z široké palety možného 
použití lze uvést následující: žaludeční a střevní choroby, 
popáleniny, výplachy očí při zánětech. V podstatě se dá 
říci, že téměř neexistuje oblast, kde by heřmánek nemohl 
méně či více pomoci. 
 
Sběr a používané části: 

Květe v červnu až srpnu. Je to běžně rozšířený 
polní plevel, ovšem jinak významná pěstovaná kulturní rostlina. Drogou je květ, přesněji 
květní úbor, sbíraný krátce po rozvití, se stopkou ne delší než 2 cm. Nejlepší doba sběru je 
kolem desáté hodiny dopoledne.  

Podle statistik je heřmánek (resp. jeho sušené květy a modré oleje) pátou 
nejobchodovanější bylinou na světě; k největším světovým producentům patří Maďarsko, 
Polsko, Německo, Argentina a do svého rozpadu též Československo. 
 
Způsob použití: 

Květy se suší a užívají ve formě čajů a odvarů, přidávají se do ozdravných koupelí 
a do polštářů pro lepší spánek. Jejich výpary lze též inhalovat. Zevně se užívá heřmánkový 
olej a nejrůznější masti. Destilované heřmánkové silice a esenciální oleje se ve velké míře 
využívají i ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Přidává se do šampónů, parfémů, 
kosmetických krémů, mýdel, toaletních vod, zubních past, masážních olejů a mnoha 
farmaceutických přípravků včetně likérů. 

V každé rodině by měl být dítěti podáván heřmánkový čaj především při křečích a 
bolestech v bříšku. Pomáhá při nadýmání, průjmu, vyrážkách, bolestech žaludku, při 
poruchách menstruace, vynechání měsíčků a různých jiných bolestech břicha, při 
nespavosti, horečce, bolesti ran a zubů, při zánětu nadvarlat.  

Polštářek ze suchých rostlinek heřmánku jako teplý obklad na bolavá místa.    
Tišivě působí i koupele a umývání, neboť heřmánek má dobrý vliv na celý nervový 

systém. Při těžkých chorobách a stavech vyčerpanosti se budete velmi rychle cítit 
zdravými a vnitřně uklidněnými.  

Také při pěstění krásy by se nemělo zapomínat na heřmánek. Když si jednou 
týdně umýváte tvář heřmánkovým nálevem, pak uvidíte, jak vám kůže pokvete a tvář 
dostane zdravou barvu. Heřmánkový nálev by měl být používán i při umývání vlasů, 
zvláště máte-li je světlé. Takovým mytím se stanou vlasy vzdušnými a získají pěkný lesk.  



Heřmánek ulehčuje stolici, přičemž nemá projímavé účinky. Proto je vhodný na 
vnitřní léčení zlaté žíly (hemoroidů), zevně ji zase můžete léčit heřmánkovou mastí. Mast 
je vhodná i při léčení ran. Rychle se zlepší i rýma a katar vedlejších dutin, budeme-li 
vdechovat heřmánkové páry. Přirozeně, že po takové proceduře musíme setrvat v teplé 
místnosti.    

Jestliže ho uvaříme ve vodě a přiložíme na chorý močový měchýř, zmírní se 
bolesti.    

Při bolestech očí uvařte heřmánek v mléce a z toho udělejte teplý obklad na 
zavřené oči a ty se zakrátko vyléčí.  

 
Způsoby užívání heřmánku pravého:  

 Heřmánkový čaj: Jednu vrchovatě naplněnou kávovou lžičku dáme do 1/4 litru 
vody pouze spařit a pak necháme krátce vyluhovat.  

 Přísada do koupele: Pro koupel ve vaně použijeme dvě dvouhrstě, pro umývání 
tváře a hlavy pouze jednu hrst heřmánku, spaříme a vyluhujeme.  

 Obklady z heřmánku: Jednu polévkovou lžíci vrchovatě naplněnou zalijeme 1/4 
litrem vařícího mléka, krátce vyluhujeme, scedíme a přikládáme jako teplé 
obklady.  

 Pára z heřmánku: Jednu polévkovou lžíci zalijeme litrem vroucí vody. Páry 
vdechujeme pod ručníkem. 

 Bylinný polštář: Lněný pytlík naplníme usušenými květy a zašijeme, dobře 
zahřejeme v suché pánvi a přiložíme.  

 Heřmánkový olej: Lahvičku naplníme až po hrdlo čerstvými květy nasbíranými za 
slunného dne.   Zalejeme je olivovým olejem, lisovaným za studena. Květy musí 
být v oleji ponořené. Lahvičku dobře uzavřeme a necháme stát 14 dní na slunci. 
Uchováváme v chladničce!    

 Heřmánková mast: 250 g vepřového sádla zahřejeme jako při vysmažování a 
vsypeme do něho vrchovatou dvou hrst čerstvých květů, směs vzkypí, promísíme 
ji, přikryjeme a odložíme na noc na chladné místo. Druhý den opět jen mírně 
zahřejeme a protlačíme přes lněný hadřík. Nejlepší způsob je tento: Lněný hadřík 
dáme do síta, které položíme do hrnce s nástavkem na vylévání a heřmánkovou 
mast prolisujeme. Mast se potom rovnoměrně promísí a přeleje do čistých 
lahviček nebo kelímků.    

 Heřmánková koupel: pro celkovou koupel ve vaně použijeme 2 hrsti suchých 
květů, pro oplach ran nebo částečnou koupel rukou či nohou stačí 1 hrst. 
Uvedené množství zalijeme litrem vroucí vody, necháme 15 minut vyluhovat, 
slijeme.  

Tip: 
Heřmánkový čaj pijte jen při potížích, nikdy ho nepoužívejte dlouhodobě. Má účinky jako 
antibiotikum a může po dlouhodobějším užívání zlikvidovat střevní mikroflóru.   
Heřmánek by neměly užívat děti do 3let, způsobuje zduření nosohltanu. 

Zpracovala Alena Chovancová 

SLOVO POVZBUZENÍ 
 

Kapitola z knihy Luďka Rejchrta: 
Taková dlouhá cesta 

 
Valdenští 
Mohutná katedrála ve Veroně sotva stačila pojmout účastníky církevního koncilu, 
biskupy, opaty i urozené pány. Na trůnu v jejich středu seděl císař Friedrich 
Barbarossa. Všichni utichli, když se tento udatný válečník ve vší své mohutnosti 
vztyčil a prudce hodil na zem zlatem vyšívanou rukavici. Po rytířském způsobu tak 
vyzýval církev k boji na život a na smrt všechny, kdo se odchylují od učení svaté 
církve. Jejich jména hlasitě vyvolal papežský notář. Byli mezi nimi i lyonští chudí, 
jinak zvaní valdenští. Toho roku 1184 ještě žil jejich zakladatel Petr Valdes. 
Pocházel z francouzského Lyonu a jako kupci se mu zde vedlo nadmíru dobře. V 
podnikání mněl šťastnou ruku a bohatství utěšeně přibývalo. Přihodilo se však 
něco zvláštního: Kupec se svého majetku zřekl a dobrovolně se stal chudákem. 
Poznal, že sebevětší bohatství člověka nezachrání. Pochopil to, když se jeho přítel 
plný života a zdraví, náhle skácel mrtev k zemi. Kupec Petr přemýšlel o slovech 
Písma, která si dal za značnou odměnu přeložit od dvou kněží do své mateřštiny, 
že bohatý vejde do království božího obtížněji než velbloud uchem jehly. Tento 
Ježíšův výrok mu nedopřával pokoje. A nakonec se rozhodl podle něho důsledně 
žít.  
Své ženě, zděšené takovým chováním, nabídl polovinu majetku. Za svůj podíl 
nakoupil pro lyonské chudáky potravu. Přicházeli za ním ze všech stran a jim dal 
nejen najíst, ale četl jim z Písma o chudém Ježíši a jeho království, které patří 
chudým. 
František, prosťáček z italského Assisi, měl v Petrovi svého předchůdce, i on kázal 
a získal učedníky. Mírný italský mnich, o němž tu ještě uslyšíme, se vždy sklonil 
před církevním úřadem, zatímco kupec z Lyonu chtěl víc poslouchat Boha než lidi. 
Ani on, ale i jeho přátelé proto nepřestali kázat, jak si přáli církevní hodnostáři, 
kteří v nich viděli nevzdělance. Už ve Veroně je označili za neposlušné as vzpurné, 
ba za bludaře, svádějící lid. Však následovníci kupce Petra opravdu uměli celé 
dlouhé biblické oddíly zpaměti a všem, kdo byli ochotni naslouchat, chtěli předat 
zvěst božího slova. Naučili se být velmi opatrní, aby se nedostali do rukou 
udavačů a církevních soudů. 
Císařova hozená rukavice nebyla pouhé gesto. 



 ČLÁNEK Z NOVIN Z ROKU 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vzpomínka na sestru Dvorskou 
Paní Libuška Dvorská se narodila 26. srpna 1927 v Michalovcích na 

východním Slovensku jako druhá ze čtyř sester. Její tatínek Josef Plíhal byl českým 
státním zaměstnancem a většinu doby první republiky sloužil na různých místech 
Slovenska. Maminka Růžena měla na starosti domácnost a hospodářství a 
vytvářela dobré zázemí pro celou rodinu. Nejstarší sestra Eva zemřela ještě jako 
dítě, ale s mladší Andělou a Květou prožila Libuška celé dětství a mládí. 

Válečná léta strávila rodina v úrodném kraji Malé Hané, kde Libuška 
dokončovala základní školu. Po válce navštěvovala střední školu a potom i 
učitelský ústav v Brně se zaměřením na ženská povolání. V té době se seznámila s 
Adolfem Dvorským, tehdy evangelickým diakonem ve Vanovicích. Svatbu měli v 
roce 1947 v Moravské Třebové a postupně se jim narodili synové Petr a Daniel a 
dcera Noemi. Libuška zůstala s dětmi doma, starala se o domácnost a přitom byla 
velmi nápomocna v církevní práci svému manželovi, který se mezitím stal 
evangelickým farářem. 

Rodina zakotvila nejprve ve východočeských Lozicích a potom na dlouhou 
dobu v blízkém Vysokém Mýtě, kde byly evangelické sbory s rozsáhlou diasporou. 
Libuška působila ve sboru jako stálá varhanice a občas i jako učitelka nedělní 
školy. Domácnost Dvorských byla proslulá svou otevřeností hostům, kterých 
bývalo na faře nepočítaně. 

Ke změně došlo v roce 1979, kdy náhle umírá manžel a Libuška se stěhuje 
do rodinného domku po rodičích v Moravské Třebové, který jí poskytl azyl na řadu 
dalších let ve společnosti sestry Anděly a později i Květy. Jejím druhým domovem 
se stal místní evangelický sbor, ve kterém dlouhodobě působila jako varhanice i 
kurátorka. Tehdy také absolvovala kurs pro laické kazatele a mohla tak 
vypomáhat i duchovní službou, zejména v kazatelských stanicích a domově 
důchodců. Velice ráda také konala pastorační návštěvy. 

Jako matka nebyla ušetřena události nejbolestnější, totiž smrti staršího 
syna Petra v roce 2005. Potěšením jí však byly každoroční pobyty v Chotěboři, kde 
se mohla vždy setkat s řadou svých známých. Stínem jejího pozdějšího života se 
stala Alzheimerova nemoc, která ji postupně decimovala duševně i tělesně. 
Posledních téměř pět let strávila již v Odrách, s podporou dětí a vnoučat nejprve v 
nemocnici a později téměř výhradně na specializovaném oddělení Domova pro 
seniory. 

V této souvislosti by rodina ráda vyjádřila poděkování všem, kteří jí v 
tomto nelehkém období pomáhali - zaměstnancům oderské nemocnice, Domova 
pro seniory i jednotlivcům, zejména paní Londinové. 



Paní Libuška Dvorská měla tři děti, šest vnoučat a šest pravnoučat. Měla 
ráda lidi a setkávání s nimi, s účastí se uměla vžívat do jejich osudů. Její největší 
zálibou byla klavírní a varhanní hudba, které se věnovala zejména v církevní 
službě, ale i doma. Nebylo téměř dne, aby nepotěšila sebe i své okolí hrou na 
pianino ve svém pokoji. Dokud jí zdraví sloužilo, intenzivně prožívala radosti a 
strasti své rodiny a pomáhala, jak se dalo. 

Loni v srpnu ještě s rodinou oslavila své devadesátiny. Před Vánoci se však 
její zdravotní stav zhoršil a po kratším pobytu v nemocnici zemřela dne 27. 
prosince 2017. 

 

Vzpomínka na bratra Škrabánka 
Pan Miroslav Škrabánek se narodil 21.9.1926 na Valašsku v Ratiboři, na 

pasekách v Hrábí. Byl nejstarší ze 4 sourozenců, z nichž dnes žije sestra Věra. Od 
útlého dětství, které prožil na Liptálských pasekách v Háji, pomáhal, jak to bývalo 
obvyklé, podle svých sil, rodičům v hospodářství. Odtud docházel do školy v 
Liptále a do měšťanky do Hošťálkové denně přes les 8km tam a zase zpět. Vyučil 
se ševcem u svého strýce Viktora Spurného na Jasence. To bylo během války. 
Tehdy jako nenápadný učeň, který se vrací domů k rodičům, mohl pomáhat 
partyzánům. Nosil jim spravené nebo nové boty, další oblečení a zprávy o situaci 
ve Vsetíně. Jeho vzpomínky na tuto dobu zaznamenali pro Paměť národa. Byl 
členem ČS obce legionářské, ČS svazu bojovníků za svobodu. Po válce krátký čas 
pracoval v MEZu ve výpočetním středisku, odsloužil povinnou vojenskou službu a 
brigádu v Ostravských dolech. Při jedné návštěvě své sestřenice Marie Klezlové v 
Loučkách, kdy bylo potřeba každé pomocné ruky při žních, se seznámil se svou 
budoucí ženou Emilií Valovou. A společná práce pro rodinu, evangelický sbor, 
hasiče, byla pro ně oba typická. Ve sboru v Odrách dlouhodobě sloužil jako 
pokladník, presbyter, četl kázání při absenci faráře a psal i kroniku sboru. Hasičům 
věnoval mnoho času jako velitel družstva i vychovatel budoucích následovníků, 
zastával funkci okrskového velitele, opět též pokladníka a kronikáře. Byl stále 
čestným členem místního sboru hasičů v Jakubčovicích nad Odrou, a pokud mu 
síly a zdraví dopřály, účastnil se slavnostních akcí i soutěží v místě jako divák. 
Svatbu s Emilií Valovou slavili 22. 9. 1951, vychovali 3 děti, do rodiny přibylo 
postupně 9 vnoučat, ta dnes mají své rodiny a mezi 19 pravnoučaty jsou již 
vysokoškoláci a středoškoláci, kteří si jsou vědomi toho, že jejich pradědeček si 
velmi vzdělání vážil. Od svatby žil v Jakubčovicích nad Odrou, krátce pracoval v 
místní Romovce a pak celý aktivní život již v Optimitu. Jako lisař, vrátný a 
podnikový hasič, po doplnění vzdělání ve funkci zástupce velitele. Rád zpíval, hrál 

na harmoniku jako samouk a lásku k hudbě předával dál do své rodiny. Zajímal se 
o dění kolem sebe, což je zřejmé z výše uvedených aktivit. Svou touhu po 
cestování naplňoval i sbíráním pohlednic a známek z celého světa. V paměti 
mnoha sousedů, spolupracovníků, přátel a široké rodiny je zapsán jako ten, kdo 
umí opravit na ševcovské mašině boty, rifle i zipy na oblečení, koženou kabelu i 
aktovku pro děti, ušít ruksak. Tak jsme ho znali, vážili si ho, viděli jeho 
houževnatost, i když mu poslední rok sil ubývalo. Do poslední chvíle se chtěl cítit 
užitečný a být s těmi, kteří o něj pečovali. 
 
 

Vzpomínky na sestru Dvorskou a bratra Škrabánka byla vyjmuta z pohřebních 
bohoslužeb. 

 

 

NAROZENINY 
 

Únor   Březen    Duben 
Jiří Zapletal  Poláčková Hana   Kulíková Noemi 
Karel Šťastný  Zapletalová Lenka               Marková Anna 
   Zapletal Michal   Korytářová Miroslava 
   Wendligová Miriam  Kajšová Vlasta 
   Kadlčík Igor   Dvorský Jakub 
   Janiš Hynek   Dolének Petr 
       Kutěj Michal 
       Blažková Vlasta 
 

Všem členům našeho sboru přejeme k narozeninám všechno nejlepší, hodně 
zdraví a hodně Božího požehnání.  

 
 


