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Biblický úvodník 
 

„Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, 

měl život věčný.“ (Jan 3,14.15) 
 

Slovo vyvýšit v nás může vzbudit představu někoho, kdo je nad námi, 

kdo stojí ve společenském žebříčku výše než my, kdo nad námi ční. Kdo 

je slavnější, důležitější, požívá větší úcty. Na koho nemůžeme 

dosáhnout.   

Ve skutečnosti ono povýšení znamenalo velké ponížení, bolest, 

zneuctění. V důsledku toho, že Bůh přes všechny lidské slabosti, hřích a 

malou víru nepřestal pozemského člověka milovat.  Snížil se k nám, 

když symbolicky řečeno jeho Syn – Ježíš Kristus - sestoupil mezi nás 

z nebe na zem. Proto, aby nám ukázal cestu nikoli k dosažení pozemské 

vyvýšenosti a slávě, ale k životu věčnému. 

To je skutečné velikonoční poselství. Ne cesta ke slávě a ke 

královskému trůnu. Ježíš byl  vyvýšen na kříži. Přitom velmi trpěl. Ne 

samoúčelně. Prošel utrpením, ukázal nám novou naději. Právě toto 

martyrium korunované vítězstvím nad smrtí ukázalo cestu, že život 

věčný je více než momentální prospěch, sláva či čest.  Ukazuje nám, že 

náš vlastní život můžeme vidět nejenom z perspektivy dnešního dne, 

v pohledu, co bude večer či zítra ráno. Ale z pohledu, že nejsme na 

tomto světě sami, i kdyby nás všichni opustili.  Je tu ten, který s námi 

zůstává a neopouští nás. 
 

Michal Šimek  
  

Výroční sborová zpráva za rok 2016 
 

   Sbor českobratrské církve evangelické ve Mšeně měl k 31. prosinci 

2016    116 členů.  

      

   Během roku zemřeli tito členové sboru – Jaroslav Hrouda (pohřeb se 

konal v evangelickém sboru Praze- Libni, vzpomínka na něj ve 

mšenském evangelickém kostele) a sestra Marie Ernstová (pohřeb se 

konal ve mšenském evangelickém kostele). Kromě toho se ve mšenském 

evangelickém kostele konal pohřeb člena mělnického sboru bratra 

Blahoslava Jírů - ten byl kdysi členem mšenského sboru a byl i ve 

staršovstvu. Uložení urny Emílie Stránské z Lhotky se konalo na 

mšenském hřbitově.  

 

Emeritní farář Českobratrské církve evangelické z Mělníka Josef Kejř 

zemřel neočekávaně ve čtvrtek 30. června 2016 ve věku nedožitých 80 

let. Rozloučení a poděkování za jeho život se konalo v evangelickém 

kostele na Mělníce v pátek 8. července. Josef Kejř v několika obdobích 

působil též jako administrátor mšenského evangelického sboru. Pohřbu 

se zúčastnilo i několik členů mšenského sboru.  

 

    Bohoslužby se konaly pravidelně každou neděli a ve svátky – celkem 

54x s průměrnou účastí 18 lidí. Večeře Páně se konala 6x s průměrnou 

účastí 15 lidí  Kázali při nich farář  Michal Šimek a členové mšenského 

sboru Jan Kozlík, Luboš Skopec a Zdenka Weiserová.  Jako kazatelé ve 

sboru hostovali zástupce kurátorky mělnického sboru Jan Karnolt, 

seniorátní vikářka Poděbradského seniorátu Miloslava Hofmanová, farář 

mladoboleslavského evangelického sboru Jonatan Hudec, bývalý 

mšenský farář Ondrej Kováč a  kazatelka církve Československé 

husitské Eva Vymětalová Zpěv při bohoslužbách doprovázeli na 

varhany a harmonium Veronika Skopcová, Zdeňka Weiserová a učitel 



                                  

mšenské ZUŠ pan Pavel Šebesta – velmi ochotně doprovázel vždy, když 

nikdo ze sboru nemohl. 

 

Vzhledem k tomu, že se rozbilo harmonium, bylo nutno obstarat nový 

nástroj k doprovodu při bohoslužbách a na koncertech. Byly zakoupeny 

elektrické varhany Yamaha v hodnotě 20800,- Kč. Město Mšeno na ně 

přispělo z grantu částkou 7600,- Kč, zbytek byl uhrazen z příspěvků 

členů sboru prostřednictvím účelové sbírky.  

 

 Konaly se také již potřetí bohoslužby ve skalách na Vyhlídkách u 

Romanova, zúčastnilo se jich kolem 40 lidí. Farář Michal Šimek ve své 

řeči vzpomenul 600. Výročí upálení Jeronýma Pražského. Bohoslužba 

byla také věnována vzpomínce na mšenského horolezce Luboše 

Martínka. Michal Šimek přečetl řadu vzpomínek na tuto význačnou 

mšenskou osobnost. Zúčastnila se řada Lubošových spolulezců a přátel 

včetně tří horolezců z Německa.  

 

Během roku se konalo pět setkání nad biblí. Jejich účastníci diskutovali 

nad vybranými biblickými texty. 

 

 Setkávání mládeže - vzhledem k dojíždění na školy a časovým 

možnostem se během školního roku konalo jednou měsíčně po 

bohoslužbách. Dělo se se tak zpravidla  3. neděli v měsíci.  

 

Během školního roku se jednou měsíčně v neděli paralelně 

s bohoslužbami konala nedělní škola - schůzky  2- 5 dětí. Tyto schůzky 

připravovala a vedla Helena Šimková.  Děti vystoupily společně s dětmi 

z biblického kroužku na dětské besídce, která se konala v neděli 18. 

prosince 2016. 

 

Schůze staršovstva se konala pravidelně jednou měsíčně.  

 

Účetnictví vedl bratr Josef Maincl. Evidování sbírek a pokladnu měla na 

starosti sestra Iva Pavelková. Revizi účetnictví měly na starosti sestry 

Lenka Sadíková starší a Jana Kryštofková.  

 

 Stav budov fary i kostela měl na starosti jejich správce, bratr Michal 

Vidner. Potřebné opravy zajišťoval ve spolupráci s dalšími členy 

staršovstva. Díky daru z Jeronymovy jednoty byly obloženy  

vymalovány prostory záchodů na faře i v kostele. Byl také pořízeny 

trámky, latě a kovové sloupky  na obnovení části plotu na farní zahradě.  

 

O květinovou výzdobu při bohoslužbách se po celý rok vzorně starala 

sestra Venuše Svobodová.  

 

   Konaly se rovněž bohoslužby v sousedním Domově seniorů ve Mšeně 

s tím, že zájemci měli možnost si s farářem popovídat nebo si domluvit 

individuální návštěvu. Tyto bohoslužby jsou přirozeně ekumenické, 

navštěvují je obyvatelé tohoto domu - členové našeho sboru a rovněž 

členové římskokatolické církve. 

  Farář Michal Šimek také promítl zájemcům při několika setkáních 

dokumentární filmy z období moderních československých dějin.    

  V Domově seniorů se také v pátek 6. listopadu uskutečnila pietní 

vzpomínka na jeho obyvatele, kteří zde zemřeli během jednoho roku od 

předchozí pietní vzpomínky v  listopadu 2015.    

    

       Během školního roku farář Michal Šimek pravidelně jednou 

měsíčně docházel  do mšenské mateřské školy, kde v rámci biblického 

kroužku vyprávěl 5 dětem, od podzimu 2016 3 dětem  (přihlásili je 

jejich rodiče) vybrané příběhy z bible.   

 

   Jednou za 14 dní se scházelo 8 děti rozdělených do dvou skupin (úterý 

a pátek) v rámci biblického kroužku na faře. Od podzimu se setkání 

konala jednou týdně. Jde o děti, které dříve navštěvovaly biblický 

kroužek v MŠ Mšeno.  

Hostem evangelického sboru ve Mšeně byl v neděli 28. února 2016  

ředitel muzea Mladoboleslavska z Mladé Boleslavi Luděk Beneš. Se 

svojí manželkou a dcerou se zúčastnili bohoslužeb a po obědě měl 

přednášku o duchovních osobnostech z regionu.  

V našem sboru se konalo o víkendu 22.-24 dubna 2016 seniorátní 

setkání mládeže Poděbradského seniorátu věnované tématu Různé 

podoby lásky.  

 



                                  

Skupina mládeže z evangelického sboru z Hvozdnice u Prahy vedená 

farářkou Vendulou Kalusovou přespala z pondělí 22. na úterý 23. srpna 

2016 na evangelické faře ve Mšeně. Farář Michal Šimek jim ve 

stručnosti popsal dějiny mšenského evangelického sboru. Zavedl  je také 

k budově bývalého utrakvistického kostela sv. Jana (dnešní hasičská 

zbojnice). Ve stručnosti jim přiblížil osudy posledního utrakvistického 

mšenského kněze Abrahama Heřmana a jeho syna Augustina, který se 

stal proslulým ve Spojených státech zhotovením map Virginie a 

Marylandu.   

 

Bývalý mšenský farář Ondřej Kováč, který žije se svojí rodinou 

v Jindřichově Hradci, navštívil o víkendu 1.- 2. října se svým synem 

Timoteem mšenský evangelický sbor. Při té příležitosti v neděli 2. října 

při bohoslužbách kázal. Po bohoslužbách se v rámci sborového oběda 

konala s bývalým mšenským kazatelem beseda. 

Ve mšenském evangelickém kostele se konaly během roku tři koncerty. 

Dvakrát (v sobotu 16. dubna a  v sobotu 3. prosince 2016) vystoupil 

pěvecký sbor z Mladé Boleslavi Gospel Voices – vždy před zaplněným 

kostelem. V sobotu 17. Září zde vystoupil v rámci Dnů evropského 

dědictví zpěvák Jaroslav Hutka. 

 

Sbor se již popáté zúčastnil celorepublikové akce „Noc kostelů“. 

Uskutečnila se v pátek 10. června pod záštitou mšenského starosty 

Martina Macha. Program pro děti i dospělé připravilo na farní zahradě 

Rodinné centrum Mšeno. Konala se výstava grafiky žáků ZUŠ Mšeno, 

mšenský cestovatel Zdeněk Bergl promítl obrázky kostelů z různých 

zemí Evropy. Zástupkyně spolku Zahrada z Nebužel Jitka Dlouhá 

vystavila šité hračky – výrobky klientů spolku. Zájemci si je mohli 

koupit- Na pořadu byl rovněž koncert mšenského pěveckého sboru 

Intermezzo.   

 

Farář Michal Šimek ukončil k 31.srpnu 2016 administraci sboru 

Českobratrské církve evangelické na Mělníce. Stalo se tak v souvislosti 

s příchodem nově zvoleného faráře Miroslava Erdingera.  

Vzpomínkový večer s bývalou televizní hlasatelkou Kamilou 

Moučkovou se uskutečnil v sobotu 20., srpna 2016 od 19 hod. na 

koupališti ve Mšeně. Tematicky byl věnován nejenom sovětské okupaci 

Československa v srpnu 1968. V úvodu plukovník Zbyněk Čeřovský 

vzpomněl na obsazení vojenského letiště v Hradci Králové. Mšenští 

 divadelníci předvedli scénické koláže z povídek Petra Šabacha  a 

Milana Kundery. Trio Shoda okolností zazpívalo několik písní Karla 

Kryla. Akci připravil náš sbor ve spolupráci s městem Mšeno a jeho 

kulturní komisí. . 

V roce 2016 se konalo v našem kostele několik civilních pohřbů. Na 

návrh pohřební služby pana Jiřího Najmana z Neratovic (má svoji 

pobočku ve Mšeně) staršovstvo schválilo možnost konání  civilních 

pohřebních obřadů. Byla podepsána řádná smlouva o pronájmu pro 

konání civilních pohřbů. 

 

O dění ve sboru byli jeho členové, příznivci i nečlenové informováni 

prostřednictvím občasníku Sborové listy, které k vydání redakčně 

připravoval Michal Šimek, editorsky Luboš Skopec. Tisk některých čísel 

sponzorsky zajistil člen sboru bratr Michal Vidner. Pozvánky na akce 

pořádané sborem byly pravidelně zveřejněny na plakátcích na různých 

místech Mšena. Byly rovněž zasílány e-mailem do okruhu členů i 

příznivců sboru a na další místa včetně regionálních médií 

Mladoboleslavska a Mělnicka,   

 

   Základní údaje o sboru včetně Sborových listů si může kdokoli přečíst 

na webové stránce sboru – www.msenocce.wbs.cz. Odkaz na tuto 

stránku je uveden na webové stránce města Mšena. 

 

     Přes všechny obavy se ukazuje, že sbor stále skromně žije a doufejme 

plní své základní poslání – být místem, kde jeho členové hledají pravdu 

slova Božího a naději zasahující sborové společenství uvnitř i navenek.   

 

12. března 2017                                                                  Michal Šimek 
 

 

                                                                                                                   
Velikonoční sborové listy, zpravodaj FS ČCE Mšeno. Duben 2017. Připravili MŠ+LS. 

 

 

http://www.msenocce.wbs.cz/


                                  

Krátce 
 

Dětská vánoční besídka se konala v rámci bohoslužeb v neděli 18. 

prosince 2016. Vystoupily na ní s vánočními verši a písničkami děti, 

které navštěvují nedělní školu a biblické kroužky na faře. V rámci 

besídky vystoupili i členové sdružení mládeže mšenského evangelického 

sboru 

xxx 

Na Silvestra – v sobotu 31. prosince 2016 odpoledne se na evangelické 

faře ve Mšeně sešli někteří členové sboru, aby se při čaji a kávě ohlédli 

za rokem 2016.   

xxx 

Setkání nad biblí s tématem strážné role proroka Ezechiele se 

uskutečnilo na faře v úterý 31. ledna 2017. 

xxx 

Rodina Kozurakových, která bydlela v bytě na faře od roku 2011, se 

odstěhovala do vlastního nově postaveného domu v Žebicích.  

xxx 

Výroční sborové shromáždění se konalo v neděli 12. března.  

xxx   

Farář Českobratrské církve evangelické Bohumil Baštecký zemřel 

v neděli 26. března 2017 ve věku 73 let. Po odchodu do důchodu žil se 

svojí manželkou v Poděbradech. Rozloučení se konalo v sobotu 1. dubna 

2017 v evangelickém kostele v Poděbradech. 

xxx 

Svatba snoubenců Lenky Sadílkové z Jenichova a Zdeňka Langra ze 

Zahrádek u České Lípy se uskuteční v sobotu 6. května 2017  od 15 hod. 

v evangelickém kostele ve Mšeně.  Svatební veselí bude pokračovat na 

koupališti ve Mšeně od 17 hod.  K této významné události snoubenci 

vydali nákladem vlastním Svatební listy. 

 
 

Michal Šimek 

 

 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření roku 2016 a rozp. 2017 
         

   

Stav peněžních prostředků celkem k . 31.12.2016  ……… 118.339,42                                                           

         Z toho:  pokladní hotovost   ….………………………22,110,- 

                        běžný účet v bance ………..……………….140.449,42 

 

Příjmy v porovnání s rokem 2015 v Kč  2015 2016        rozp. 2017 
 

Salár                      43.600 60.300       55.000

  

sborové sbírky a dary            83.361  147.760     100.000  

  

ostatní příjmy             56.909 57.280        48.000 

 

dotace                6.200 22.600        45.000 

 

Příjmy celkem                      190.070  287.940      248.000  

 

celocírkevní sbírky                                     12.056    14.168        14.000 

 

Výdaje v porovnání s rokem 2015 v Kč 

Náklady na provoz sboru                   49.587   92.377         60.000 

Náklady na opravu budov             8.047   10.622         50.000 

Církevní odvody            16.120   16.420          17.390 

Odvod PF             85.200   92.300        100.000 

Ostatní náklady               22.548   47.475          25.000 

 

Výdaje celkem                181.502 259.194       252.390 

 

Výsledek hospodaření                   +  8.568    28.746        - 4.390 
 

Ve Mšeně 26.2.2017 

 

Zpracoval ing Josef Maincl  

 



                                  

Pohled na mšenský evangelický sbor pohledem jeho 

kurátora 
  
Milé sestry, milí bratři, 
 

před rokem jsem se tu zamýšlel nad tím, že jsme malý sbor a že to není 

jen nevýhoda, ale také příležitost pro každého z nás něčím sboru přispět. 

Každý příspěvek je potřebnější a je lépe vidět než ve velkých sborech. 

Slyšeli jsme od bratra faráře, jak mnoho se u nás děje. Je to důvod 

k radosti a vděčnosti. K vděčnosti v první řadě nad tím, že náš sbor 

vůbec existuje. Je to až s podivem, když si uvědomím, jak se sem 

sjíždíme z různých míst, jak nás omezují a vytěžují naše povinnosti 

v práci, v rodinách, jak jsou naše síly limitované. Poděkování patří vám 

všem, protože se na životě sboru podílíte a tím ukazujete, že je pro vás 

důležitý. To, že náš sbor stále ještě existuje a pokouší se vydávat 

svědectví, je především velká a nezasloužená Boží milost. Nechceme 

tuto milost brát nadarmo. Před rokem jsem ve své úvaze mluvit o tom, 

kolik ze svého času věnujeme Bohu, rozhovoru s Ním, modlitbě. Letos 

bych rád přemýšlel, co pro nás sbor znamená a nakolik vážně ho 

bereme. 

Jsme zvyklí pamatovat v modlitbách na své blízké, na lidi, na nichž nám 

záleží, i na sebe samotné. Za mnohé děkujeme a za mnohé se 

přimlouváme. Pamatujeme v modlitbách také na sbor? Viděl jsem, že na 

konci katolické mše bývá zvykem, že věřící děkují Bohu za svého kněze 

a modlí se za něj. Mně se to moc líbí. Jsme také my vděční, že máme 

faráře, děkujeme za něj v modlitbě a přimlouváme se za něj, za moc 

Ducha svatého pro jeho kázání? Není samozřejmé, že máme ve Mšeně 

vlastního faráře, a bude to stále méně samozřejmé i v mnoha dalších 

sborech.  

Naše přímluvy si zaslouží také staršovstvo. Je za co se modlit – aby 

mělo dar vést sbor moudře, aby dokázalo odlišovat podstatné od 

podružného, aby překonávalo názorové rozdíly s láskou a trpělivostí. 

Jaké vztahy mezi námi ve sboru panují? Zkusím pro srovnání přečíst 

několik úryvků, které ukazují, jak by to mělo vypadat: 

 Jedni druhých břemena neste (Ga 6,2) 

 Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost 

jeden druhému  

(Ř 12,10) Mějte porozumění jeden pro druhého (Ř 12,16) 

 Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si 

navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám (Ef 4,32) 

 Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte (Kol 3,16) 

 Jak rozkošné a milé, | když bratři s druhem druh | jsou svorni při 

svém díle | a v lásce jeden duch (EZ 482) 

 Bratr bratra mile vítá, silný mdlejším nepomítá (EZ 399) 

 

Chodí to tak mezi námi ve sboru? Můžu mluvit jen za sebe – rád bych, 

ale nedaří se mi to. Pokud jste na tom někdo podobně, pak je to námět k 

přemýšlení i pro vás. 

Pamatujme tedy na náš sbor, modleme se za něj a buďme vděční. 

Usilujme o to žít v něm spolu pravdivě před Bohem, i když v tom často 

selháváme. Jak napsal apoštol Pavel: 

Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které 

chci, nýbrž zlo, které nechci. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě 

vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, 

Pána našeho! 

 

Luboš Skopec (kurátor sboru ČCE ve Mšeně) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



                                  

Vánoce pohledem mladých lidí – kam se poděly svátky 

míru a pokoje? 
       

Při dětské vánoční besídce mšenského evangelického sboru, která se 

konala v neděli 18.  prosince, přednesli  členové sdružení mládeže 

Anička a Ivan Skopcovi pohledy svých kamarádů na Vánoce a jejich 

oslavu.  
 

• Vánoce jsou jedny z mých nejoblíbenějších prázdnin, protože se 

vidím s příbuznými, které moc často nevídám. Shromáždíme se a 

užíváme si společný čas. Jíme jídlo a díváme se na pohádky a 

filmy.  Samozřejmě zdobíme stromeček. A to nejdůležitější – 

Vánoční atmosféra! Svíčky ve tmě, teplé oblečení, bílý sníh. Je 

hezké dělat lidem radost, být milý a dávat si dárky. 

• Momentálně jsou pro mě vánoce stres spojený se samotou. 

Nepochopení okolí. Bavení se s lidmi o dárcích za které jsou rádi 

že dostanou ale vlastně by mnohdy raději nic nedostali. Lidé 

občas mají stres z toho kde co seženou, pro koho co koupí, jestli 

mu tím udělají radost, a kolik je to bude stát. To ale není moje 

hlavní starost. Nechci aby se kvůli mně někdo trápil nebo aby 

měl nepříjemné pocity z toho že vánoce jsou. Chtěl bych jen klid 

a toho si tenhle rok bohužel moc neužiju… 

• Rodina, tradice, jídlo, všudypřítomná atmosféra a dárky. 

• Vánoce jsou pro mě když je rodina pohromadě, baví se společně 

a jedí pokrmy. Vánoce jsou, když dávám dárek někomu z 

nezištného důvodu, jen proto, aby byl šťastný. 

• Stres a marketingová masáž 24 hodin denně 

• Téměř všichni je shodnou na tom, že Vánoce jsou nejkrásnější 

svátky roku. Přestože jsou plné shonu, stresu a komerčního 

bláznění, které od jejich slavení spíše odrazuje, všichni máme 

někde zakódované ty příjemné vzpomínky z dětství, kdy jsme 

vnímali jen ty příjemné věci.  

• Mnoho lidí si je vědomo propojení tohoto období s křesťanstvím, 

málo kdo tento svátek ale v tomto duchu slaví. 

• Zajímavé je, každý z dotázaných přiznal, že mu vadí shon za 

dárky a materialismus. Pokud si toto myslíme všichni, proč je 

vše stále při starém?!.... 

• Všichni vnímají Vánoce jako svátky rodinné pospolitosti, domácí 

pohody a příjemných chvil 

• Velká většina zmiňuje dobré jídlo a sledování pohádek 

• Všichni milují jedinečnou atmosféru, která jako jedna z mála 

dokáže překonat zhnusení Vánočního šílenství.  

• Předávání dárků o vánocích se stalo bohužel natolik rutinní 

záležitostí, že lidé si už ani jindy radost nedělají. Marketing 

prostřednictvím médií nás balamutí a snaží se v nás uměle 

navodit vánoční atmosféru, kterou nám cpou všetečnými 

koledami v obchodech a reklamami na zlevněné zboží. A 

skutečný význam vánoc se nějak vytrácí…  

• Proto by bylo dobré se zamyslet nad tím, co udělat pro to, aby se 

Vánoce opět přiblížily svému půvdnímu významu, pokud nám na 

nich opravdu tak záleží. Protože kam se poděly svátky klidu, 

míru a pokoje?!  

Anička a Ivan Skopcovi 

 

 

 

 

 



                                  

Odešel Miroslav Richter – autentický svědek 

cyrilometodějské tradice 
 

Všichni, kdo poznali Mirka Richtra, rodáka ze Žatčan u Brna, byli 

obohaceni. Všichni jeho přátelé a známí byli zarmouceni, když se 

dozvěděli o jeho odchodu z tohoto pozemského světa. Mirek zemřel ve 

čtvrtek 16. února 2017. Po zádušní mši v pátek 24. února konané 

v chrámu Nejsvětější Trojice v Žatčanech byl pochován na místním 

hřbitově. 

 Na smutečním oznámení stála tato slova svědčící o Mirkově oddanosti 

živému poselství Cyrila a Metoděje a o jeho hluboké křesťanské víře 

spojené s nadějí za hranicí života a smrti.: 

„Je to Pane Tvůj dar, že jsi nás nehodné přijal za hlasatele svého 

Krista.“(Život sv. Konstantina – Cyrila). 

„Jestliže mne milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci…(Janovo 

evangelium 14,28)  

 

Mirka jsem měl čest poznat  během svého farářského působení 

v evangelickém sboru v Kyjově na Slovácku v 90. letech minulého 

století. Pozval mě, abych něco řekl při ekumenických prázdninových 

setkáních na Hoře sv. Klimenta v Chřibech, které pořádal společně se 

svými přáteli. Velmi rád jsem pozvání přijal. Na místě, které je podle 

tradice přímo spjato  s osobním působením Metoděje (vzdáleném cca 10 

km od Kyjova) jsem posluchačům připomněl, že za duchovního 

pokračovatele Konstantina a Metoděje se považoval rovněž rodák 

z jihovýchodní Moravy Jan Amos Komenský. Ten byl ordinován za 

kněze Jednoty bratrské v dubnu 1616 v nedalekých Žeravicích, tedy jen 

několik kilometrů od Hory sv. Klimenta. A citoval jsem první dva 

odstavce z Komenského knihy Historie o těžkých protivenstvích církve 

české, kterou napsal jako exulant po odchodu z vlasti po Bílé hoře. I 

dnes stojí za to si tato slova přečíst a přitom vzpomenout na vzácně 

ekumenický a přátelský Mirkův přístup k nám evangelíkům:     

 

1. „Čechové, narod slovanský, v modlářství až do léta Kristova 894. 

pohříženi, bez pravého Boha a náboženství byli. Ale toho vlastně léta 

kníže jejich Bořivoj, hostem byv u Svatopluka, moravského krále, divným 

Božím řízením známosti Kristovy nabyl a ihned tam v Velehradě 23. dne 

měs. června s třiceti vévodami (aneb vladykami) křest svatý přijav s 

radostí se domů navrátil a Strachotu (jinak Methudia) biskupa 

moravského, aby českým apoštolem byl, s sebou přivedl. Kdež jakž jen 

semeno slova Božího rozsíváno býti začalo, hojná ihned žeň nastala. 

Nebo odvrhše modlu, již dotud ctili jmenem Krosinu, i Lidmila, knížecí 

manželka, i přednějších pánů a obecného lidu velký počet křtíti se dali, a 

od Bořivoje kostely i školy po místech se vyzdvihovaly.  

2. Tuť se Čechům rozsvítilo nejprvé evanjelium svatého světlo; ale jehož 

bez kříže míti nechtěl ukřižovaný Kristus, kterýž, jak sám vlastní krví 

církev založil, tak ji, aby tím plodnější byla, krví mučedlníků svých tytýž 

zalévati dopouští, proto že ta jest moudrosti Boží rada, abychom se ne 

pro tento život v Kristu naději míti učili. Čechové tedy evanjelium 

svatého vlastní svých milých přátel krví připlatili, mezi nimiž i kněžna 

Lidmila a Václav kníže, a některé sto z obecného lidu byli. Což jak se 

dálo, krátce (nejvíce z historie Doubravovy) se oznámí.“ 

 

Mirku, díky za všechno, co jsem od Tebe mohl přijmout! 

Michal Šimek 
 

Miroslav Gorazd Richter: visionář, buditel a evangelizátor 

 
Šťastný je národ, který si váží svých hrdinů. Jdou za svou pravdou, ať je 

to vhod či ne. Prošlapávají nové cesty a často nesou následky 

neporozumění či nepochopení. Předbíhají dobu. Jejich příklad však 

slouží pro jejich okolí jako pevný bod, inspirace a zdroj energie.  

 

Do této kategorie lidí patřil Miroslav Gorazd Richter, rodák ze Žatčan u 

Brna. Tento charismatický muž v době totality a nesvobody úzce 

spolupracoval s podzemní církví a takovými osobnostmi, jako byli 

biskupové Davídek či Krátký, se slovenskými křesťanskými disidenty J. 

Čarnogurským či F. Mikloškem a řadou dalších. Později začal také 

shromažďovat kolem sebe mladé lidi a vytvořil křesťanské "podzemní" 

hnutí, Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví, které 

usilovalo o obnovu církve a její napojení na osvědčené duchovní zdroje 

moravské církve. Toto hnutí mělo jiný charakter než například Charta 



                                  

77: Jeho síla spočívala v tom, že spíše "vlastenecky" oslovovala běžné 

lidi, hlásila se k duchovním kořenům cyrilometodějství a učila lidi 

zvednout hlavu a stát si za svým.  

 

Se svým Moravským cherubínským sborem objížděl Moravu a Čechy 

křížem krážem a ukazoval lidem krásu Moravské mše, východní liturgie 

ve staroslovanském jazyce, přednášel a probouzel lidi k duchovní 

činorodosti. Duchovním centrem Společenství byla Hora sv. Klimenta, 

mystické místo v chřibských lesích, které sloužilo v 9. století jako 

klášter a duchovní škola cyrilometodějské misi. V roce Metodějova 

výročí úmrtí v roce 1985 vystoupil se svým Moravským cherubínským 

sborem na Velehradě s před davem zaplněným venkovním nádvořím, a 

to ke značné nelibosti hojně přítomných příslušníků StB a členů hnutí 

Pacem in terris. Byl to jako hlas volajícího na poušti: změna je možná, 

zvedněte hlavy! Toto předlistopadové úsilí vyvrcholilo aktivní účastí 

Společenství na oslavách svatořečení bl. Anežky v Římě v listopadu 

1989. S kardinálem Tomáškem a pozdějším kardinálem Špidlíkem 

Miroslav Gorazd Richter dohodl a zorganizoval slavení slovanské mše v 

bazilice sv. Klimenta. Takto, s požehnáním sv. Konstantina - Cyrila, 

pochovaného v této starodávné svatyni, vykročilo hnutí do nové etapy 

svobody.  

 

Tak se otevřela nová vysněná doba, jako když Izraelité přešli Rudým 

mořem do zaslíbené země. Miroslav Gorazd se naplno zapojil do její 

tvorby. Usiloval o duchovní obrodu církve a společnosti, o jasné 

přihlášení se k cyrilometodějskému odkazu a o to, aby právě moravská 

církev "dýchala oběma plícemi", východní a západní. V občanské rovině 

se Miroslav Gorazd intenzivně zapojil do politické práce s cílem 

duchovní obrody společnosti a také s cílem obnovení samosprávných 

práv Moravy. Později pracoval na různých vrcholových funkcích ve 

státní správě jako specialista na ústavní a legislativní záležitosti. Ve 

svém úsilí narážel často na nepochopení, podezíravost či odpor. To však 

patří k údělům vizionářů, buditelů a evangelizátorů.  

 

Před několika dny byl Miroslav Gorazd Richter pozván Hospodinem k 

hostině lásky. Freddy Dethier, belgický člen Bratrstva dvanácti apoštolů, 

které pěstuje byzantskou liturgii a které se Společenstvím sv. Gorazda 

spolupracuje, o něm řekl: "Miroslav je vizionář, který byl schopen vidět 

svoji zemi a svůj region v Božím plánu dlouho před "sametovou" 

revolucí. Společenství sv. Gorazda a poutě na Horu sv. Klimenta jsou 

toho svědectvím. Morava, půda evangelizace dvou velkých svědků 

nerozdělené církve, sv. Cyrila a Metoděje, je poutem mezi Východem a 

Západem, konečně znovusjednocených. Miroslav je také Služebníkem 

trpícím, mysticky povolaný Pánem, aby ho zblízka následoval ve svém 

utrpení pro odpuštění hříchů světa. Sjednocovat znamená trpět. Není 

pochyb, že zvláštní sláva, jíž je teď Miroslav oděn, je výrazem oběti 

přijaté".  

 

Doc. Ing. Petr Blížkovský, PhD. 

27. února 2017 

(Text byl napsán pro měsíčník Getsemany. Autor po převratu v roce 1989 působil jako 

asistent předsedy KDU ČSL a ministra zemědělství  Josefa Luxe. Od  roku 2004 

pracuje ve funkci ředitele pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním 

sekretariátu  Rady Evropy.) 

Text článku je možno najít také na informačním webu Společenství sv. Gorazda a 

druhové- viz odkaz níže: 

http://www.listar.cz/2017/m_g_richter_20170222.htm  
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Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 

jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16) 
 

Zveme všechny, kdo chtějí slyšet radostnou zvěst o vzkříšení našeho 

Pána Ježíše Krista, na velikonoční sborová shromáždění: 
 

Velký pátek    14. dubna   17:00  
 

Hod Boží - Velikonoční neděle 16. dubna  10:00   
(s vysluhováním Večeře Páně) 
 

 

 

Sborové listy na internetu 
 

Sborové listy si můžete také stáhnout na www.msenocce.wbs.cz . 

Najdete tam navíc články: 

 Výroční sborové shromáždění – zprávy kurátora a účetního 

 Vzpomínky na Miroslava Gorazda Richtera 

 Anketa Vánoce – pohled mladých lidí 

 

Salár a dary 
 

Zaplatit salár za rok 2017, věnovat peněžní dar na opravy a provoz 

sboru můžete osobně v kostele u bratra kurátora L. Skopce nebo sestry 

I. Pavelkové nebo platbou na účet sboru č. 174987837/0300. Děkujeme! 
 

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Mšeně u Mělníka. 

Farář Mgr. Michal Šimek, bytem v Kosmonosích,  

tel.: 608 718 898, e-mail: majkl.simek@seznam.cz. 

Webové stránky sboru: www.msenocce.wbs.cz 

Bohoslužby se konají každou neděli v 10 hodin. 


