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Tímto pohledem do krásně upravené modlitebny 

litoměřického sboru naší církve chci milé čtenáře 

pozdravit a navnadit. 

V našem Almanachu je z mnohého nasbíraného materiálu 

to nejnutnější a ještě jen jaksi náznakem. Je to jen průvodce. 

Zastavuje se u představitelů sboru, které jsem téměř všechny 

znal osobně, sám jsem prožil ve sboru chvíle štěstí a také napětí, 

mohu posoudit i skoro zázračné proměny sborových prostor 

i celého sborového domu po vzniku Centra Diakonie – a se 

vzrušením vstupuji i dnes po těch namáhavých deseti schodech 

do úrovně modlitebny k bohoslužbám, biblickým hodinám 

a třeba i k setkání „chlápků“, čili „e-chlapů“.  

Naše prostory hodně zesvětlaly, proti těm trochu pošmourným 

tmavým barvám původního zařízení. Přiznám se, že to je 

pro mě vítaná změna… Přál bych si, abyste z těchto trochu 

zkrácených článků poznali, že to společenství stojí za vděčnost 

a lásku. A – i když to vlastně nikde není razantně řečeno - stojí 

za jeho budováním láska k Pánu Bohu a jeho pozemskému lidu. 

Druhou částí tisku, vydaného k sedmdesátinám sboru je 

Čítanka k Almanachu a v ní další, pozoruhodná knihovna 

vzpomínek, prožitků a zápisů mnohých dalších aktérů 

a tvůrců života našeho sboru. Patří k nim vlastně všichni 

a to je vzácné…

 Jan Opočenský
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A. POČÁTKY SBORU
V  době první republiky byly Li-

toměřice a Terezín kazatelskou sta-

nicí roudnického a pak třebenické-

ho sboru. O poměrech v té době in-

formuje článek, sestavený ze vzpo-

mínek Josefa Beneše. Třebenice, to 

byla práce rozsáhlá a v r. 1928 se tu 

utvořil sbor z části prostorné krab-

čické a  roudnické diaspory. Vypo-

máhali v  něm kazatelé Benjamin 

Fleischer, administrátor z Roudni-

ce n.L., diakon B. Černík, bohoslo-

vec M.Kadlec a v r. 1931 byl kazate-

lem třebenickým zvolen začínající 

vikář Josef Beneš, který zde působil 

do r. 1940. Čeští evangelíci pocítili 

na Litoměřicku potřebu se sdružo-

vat nejpozději po r. 1924, kdy sem, 

zvl. do  Sulejovic, Lovosic a  Enco-

van, přišla první vlna repatriantů 

z polského Zelova. I v Litoměřicích 

a Terezíně vznikly kazatelské stani-

ce, které třebenický farář obstará-

val. Kázání skupince českých evan-

gelíků bývala nejprve v německém 

„Červeném“ evangelickém kostele 

a  pak (po  nástupu nacismu v  čes-

kém pohraničí) v modlitebně sboru 

metodistů, původně v domě v Čes-

kolipské ulici, u křižovatky Kocan-

da, dnes zbouraném. Podobně br. 

Beneš sloužil i evangelíkům v Tere-

zíně v prostorách obydlí ochotných 

členů sboru. 

Kazatelská stanice 1946

– vikář Josef VOBORNÍK, 

kurátor Jaroslav DERFL

Po  válce přišel do  Litoměřic 

na  městský úřad Jaroslav Derfl , po-

tomek starého evangelického rodu, 

právník, pracoval z počátku na MěNV, 

měl na starosti i budovy po německé 

církvi. Pocházel z Býkve, sbor Mělník. 

Jeho faráři byli František Žilka a Josef 

Kantorek. J. Derfl  se staral o přeměnu 

kazatelské stanice v samostatný sbor. 

A zároveň o budovy, v kterých bude 

sídlit. Zpočátku jsme se shromažďo-

vali v  „Červeném kostele“ u  Jirásko-

vých sadů. Tento kostel postavili ně-

mečtí luteráni v  r. 1906. Zde chodil 

na konfi rmační cvičení br. Miloš Štol-

c,(viz. Čítanka) konfi rmovaný v červ-

nu 1947 vikářem Josefem Voborní-

kem. Skupina konfi rmandů byla vel-

ká, chlapců silně méně než děvčat. 

Další jména členů, kteří založili ka-

zatelskou stanici budoucího litomě-

řického evangelického sboru: Bože-

na Boháčová, Pavel Střílka, ing. Jan 

Hurta (+ Derfl  a Voborník).

Sbor založen a potvrzen 
 1.8.1947 byl založen sbor v Lito-

měřicích. Sídlo shromáždění sbo-

ru bylo v červeném kostele. Ten byl 

9.5.1945 poškozen při náletu a pro-

vizorně opraven, a v r. 1946 byl uve-

den do původního stavu. Další členy 

sbor získal hlavně mezi na Litomě-

řicko nově přibyvšími příslušníky 

ČCE, kteří spolu s ostatními novo-

usedlíky přesídlili po válce na místa 

vyhnaných obyvatel německé řeči. 

Historie sboru ČCE v Litoměřicích
Sbor vznikl po 2.světové válce 

v  obrovských proměnách naše-

ho pohraničí. Po vylidnění, způ-

sobeném odsunem (ale de fakto 

vyhnáním) Němců, se kraj lito-

měřický doplňoval o  české oby-

vatelstvo, které přišlo nově osíd-

lit území. Přicházeli lidé, jed-

notlivci i  celé rodiny z  vnit-

rozemí – udává se, že hlavně 

z  Poohří. A  potom reemigran-

ti, Češi z  ciziny, jednak z  čes-

ké menšiny v Polsku (Zelováci), 

jejichž první vlna posílila na-

še území již za první republiky, 

v r. 1923-4. Z nich evangelíci se 

na  Litoměřicku usadili hlavně 

v Encovanech (a okolí) a Sulejo-

vicích. Silná skupina evangelíků 

přišla z české menšiny na Ukra-

jině (Volyńáci), a  ti se nakonec 

usadili v  Chotiněvsi a  okolních 

obcích. Značná část zakotvila 

i  v  Litoměřicích. Nezanedbatel-

nou skupinou byli i slovenští lu-

teráni, kteří přišli za  obživou 

do  průmyslových oblastí Čech. 

A byli zde i předváleční členové 

církve, organizovaní z  Krabčic, 

Roudnice, Třebenic, Teplic. Vět-

šinově německé Litoměřice mě-

ly svůj evangelický luterský sbor 

soustředěný kolem „Červeného 

kostela“ nedaleko soudu, avšak 

němečtí evangelíci vesměs šli 

do odsunu. Osud červeného kos-

tela byl na vážkách. 

Budoucí náš litoměřický sbor 

od počátku chtěl převzít „ Červe-

ný kostel“ po německých luterá-

nech, avšak na ten si činilo stále 

větší nárok vedení Čechoslová-

ků a  tak později (r.1950) to byl 

dům v Rooseveltově ulici, kde se 

sbor usídlil a sídlí dodnes. Mož-

nosti tohoto prostoru se ukáza-

ly a  ukazují stále svou varia-

bilitou mnohem vhodnější pro 

náš styl práce. Nevím, zdali by 

se nám chtělo ten červený kos-

tel přepažit, jako to udělali bap-

tisté koncem šedesátých let… 

Pro Středisko Diakonie ČCE by-

ly upraveny prostory v  suteré-

nu a později i jiných prostorách 

sborového domu. Diakonie bla-

hodárně ovlivňuje život sboru, 

daří se spolupráce a bohoslužby 

mají výsadu společenství oboha-

ceného skupinou klientů i  pra-

covníků Diakonie.

 (1947-2017)

Červený kostel

konfi rmace 1958
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Historie sboru ČCE v Litoměřicích

 (1947-2017)

USTAVENÍ SBORU
Dne 21.9.1947 je zvoleno prv-

ní staršovstvo, kurátorem se stal 

JUDr. Jaroslav Derfl .

Dne 31.1.1948 odchází vikář J. Vo-

borník pracovat do  Soběhrd. Prá-

ce v  litoměřickém sboru už byla 

poměrně rozvinutá. Čteme v Círk-

vi v proměnách: pracují již sborové 

odbory, br. vikář obstarává čtyři ka-

zatelská místa na venkově a na řadě 

škol se vyučuje náboženství. 

• Farář Vlastimil SLÁMA, 
• kurátor Jaroslav DERFL
 1.5.1948 přichází vikář Vlasti-

mil Sláma z  Ostravy, kde byl ještě 

sám a přivádí si manželku Helenu, 

roz.Vojtěchovskou. Slámovi přija-

li kandidaturu do Litoměřic, dostali 

se tak blíž k Praze. Dlouhá léta pak 

měli u  sebe maminku paní farářo-

vé. Žena se stává faráři velikou opo-

rou ve všech aktivitách sboru, v ka-

zat. stanicích a místech, kde se ko-

nají bohoslužby a  biblické: Býčko-

vice (u  Kopeckých) a  Terezín (zde 

se účastní Huňkovi z  Nových Ko-

pist) a mnohde jinde, celkem asi 8 

míst. 1.2.1949 se stává vikář Sláma 

farářem sboru (složil far. zkoušku). 

Protože po válce byl dost zápas me-

zi čechoslováky (ambiciozní a opře-

ni o komunisty) a naší církví o ma-

jetek po německé evangelické církvi 

a výsledek „zisku“ byl asi 2:1 ve pro-

spěch Čechoslováků, původně námi 

udržovaný a užívaný kostel se stává 

majetkem Československé církve…

 

Trvalé sídlo sboru
 Koncem roku 1950 se do  na-

šeho vlastnictví dostává rozsáh-

lý rohový dům v Rooseveltově uli-

ci č.7, (Franklin Delano Roosevelt, 

+ 1945, americký státník a politik), 

dříve Lippertova (Julius Lippert 

+1909: politik a  historik, napsal 

„Geschichte von Leitmeritz), poz-

ději Revoluční a  Churchillova, 

od  1951 Rooseveltova, na  rohu 

s  Fügnerovou (Jindřich F-+1865, 

spoluzakladatel Sokola), dříve Me-

isslerova (Anton M. +1893, míst-

ní politik, poslanec říšského sně-

mu) Zde byl budován sborový dům 

– pamatuji se, že byl označen des-

kou se jménem Pavla Stránského ze 

Zápské Stránky, snad se tak jmeno-

val i  sbor: Sbor Pavla Stránského. 

(To byl významný ultrakvista, kte-

rý musel odejít r. 1627 jako exulant 

z  Litoměřic do  ciziny, tak protire-

formace v Litoměřicích zvítězila.) 

Dům byl konfi skát po bohaté ně-

mecké rodině, patrový, s  věžičkou 

ve středu a na obou křídlech; byl už 

částečně obsazen dvěma nájemní-

ky, kteří obývali jedno „křídlo“, po-

lovinu. Druhé křídlo bylo upravo-

váno jako farní byt v patře a sboro-

vé prostory ve  zvýšeném přízemí 

(asi 10 schodů poměrně strmých). 

Zde byl sál, vytvořený propoje-

ním tří místností v  řadě a  čtvr-

tá zůstala jako presbyterna, dá-

le kancelář, a  příruční prostor, to-

aleta a  kuchyňka. Vestavěná skříň 

v  zazděných dveřích sloužila jako 

úložiště archívu a  náčiní bohoslu-

žebného. Suterénní sklep se neřešil, 

byla tam garáž pro auto. I prostor-

ná půda v sobě skrývala menší oby-

vatelné místnosti. Snad tam časem 

i  někdo bydlil, byly to nekonečné 

schody. Tyto úpravy byly skončeny 

v r. 1951. Rodiny dřívějších nájem-

níků se sborem neměly nic spo-

lečného a velmi přejné pro ně ná-

jemné s nimi bylo ukončeno úmr-

tím posledního obyvatele, dole cca 

1987 a v patře až za faráře Bárty. To 

pak umožnilo využít prostory také 

pro sbor. Veškeré dřívější pokusy 

o vystěhování se nezdařily.

konfi rmace 1961

sídlo sboru od roku 1950
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B. BUDOVÁNÍ SBORU
 Sbor tak měl kazatele i  vlastní 

prostory ke  shromažďování. Za-

čal čas budování. Co o tom čteme 

v ofi ciálních tiscích? Církev v pro-

měnách času, Kalich 1969: Po čet-

ných a velkých shromážděních za-

čátku sborové práce (sborové dny, 

evangelizační shromáždění, Hu-

sovy dny na Žižkově hoře Kalichu 

u  Třebušína) se sbor od  r. 1953, 

(pozn: kdy začal skutečný nápor 

ateismu ve  společnosti se snahou 

eliminovat církev z veřejnosti) sou-

střeďuje spíše na prohloubení víry 

a  života. Od  r. 1965 (dar auta pro 

faráře) se daří nově obstarávat du-

chovní péči o téměř dvě třetiny čle-

nů sboru v  rozptýlení biblickými 

hodinami po  domech na  10 mís-

tech sborové diaspory: od  Kře-

šic až po  Sebuzín (24 km) od  Bo-

hušovic až po  Býčkovice (15 km). 

I  když počet členů poklesl za  po-

sledních 15 let o 200 a první láska 

mnohých ochladla, smíme na dru-

hé straně pozorovat ustavičné zvy-

šování obětavosti věrných a na ob-

zoru se vynořují z milosti Boží také 

nové možnosti pro Kristovu církev. 

K nim patří také ekumenické spo-

lečenství se všemi církvemi v Lito-

měřicích a plodný styk se zahranič-

ními církevními skupinkami, které 

přicházejí na smutná místa v Tere-

zíně.

Události kolem r.1968
 Už v polovině šedesátých let do-

cházelo k  uvolnění tlaku na  cír-

kev a  sílily snahy „zhumanizovat“ 

jednání komunistů a státní správy, 

protože se společnosti nedařilo tak, 

jaké byly komunistické vize. Kritic-

kých hlasů přibývalo, cenzura po-

volovala. Lidé se začínali angažovat 

ve smyslu pravdy a očisty od ideo-

logického balastu a klišé komunis-

tů. I mezi komunisty samotnými se 

to dělo. 

Mnoho lidí nacházelo i  v  církvi 

oporu k  statečnému vystupování 

a  obraně utištěných. Od  jara 1968 

se společnost otvírala pro komu-

nisty nezvládnutelným způsobem. 

Vpád vojsk Varšavské smlouvy na-

plánovaný Brežněvem byl smrtel-

nou ranou iluzím o vymanění se ze 

zhoubného objetí komunistických 

Rusů a jejich přisluhovačů. Komu-

nistická strana toho (s  armádou 

v zádech) užila k „očistě“ od „zrád-

ců a  oportunistů“, (rozuměj: sluš-

ných lidí se svědomím), kteří vrá-

tili legitimace, a  udělala vše pro 

to, aby zardousila všechny jí nepo-

svěcené aktivity v tzv. „normaliza-

ci“ a hrubým nátlakem vybudova-

la ještě pokřivenější společnost než 

dříve, protože už nebylo žádných 

„upřímně věřících komunistů“. To 

pocítili na své kůži i mnozí nestra-

ničtí aktivisté. 

Mezi jinými to byl právě farář 

Vlastimil Sláma, v  době obrody 

člen (a předseda) KANu (Klub an-

gažovaných nestraníků) na Lito-

měřicku. Jako pomsta ze strany StB 

mu byl zadržen cestovní pas, že ne-

ní žádoucí aby vyjížděl a informo-

val na  Západě o  tom, co se děje. 

Protestoval proti tomu a  oznámil, 

že se cítí být občanem druhého řá-

du a  jako takový nevyužije svého 

volebního práva. Tím na  sebe ob-

rátil zuřivou odpověď komunistů. 

V  listopadu 1971 byl na  faře pře-

paden šesti estébáky, kteří všech-

no prohledali, odvezli mnoho vě-

cí a dokumentů nejen osobních, ale 

i  sborových a  SPEKu (Spolku ev. 

kazatelů), jehož byl farář Sláma v té 

době předsedou. On sám byl uvěz-

něn v  litoměřické vazební vězni-

ci. Ve vybrakované faře zůstala je-

ho žena s maminkou a dcera Ivana, 

šokované a bezbranné. 

Když sbor takto „osiřel“, admi-

nistrátorem byl ustanoven Zdeněk 

Borecký z  Třebenic. Farář Sláma 

byl obviněn a odsouzen, defi nitiv-

ně přišel o státní souhlas k výkonu 

duchovenské činnosti. Staršovstvo 

se rozhodlo umožnit mu bydlení 

na  faře po  dobu budování domku 

ve  Skalici (Žitenice) a  tam se pře-

stěhoval. Někdy v  1973. roce byl 

služební byt na faře volný. Admini-

strátor Borecký v  lednu 1974 ode-

šel z  Třebenic na  sbor do  Prahy-

-Nuslí. V  té době přebral admini-

straci Litoměřic farář Miroslav Pe-

char z Ledčic….

Období 70. a 80. let 
• farář Miroslav PECHAR, 
• kurátor Jaroslav DERFL, 
• kurátor Josef OPOČENSKÝ
 období před sametovou revo-

lucí | M. Pechar přijal kandidatu-

ru na  sbor a  od  1.10.1974 se stal 

3. kazatelem litoměřického sbo-

ru. V  době po  nuceném odcho-

du faráře Slámy posílila své řady 

fungující mládež, do  níž přijíždě-

li i lidé z okolních sborů (Třebeni-

ce, Libkovice). Vedení bylo kolek-

tivní a pořádaly se i akce jiné, výle-

ty, návštěvy mládeží jiných sborů, 

zvl. Ústí n.L. Po  příchodu Pecha-

rových se mládež hodně zapojova-

la do bohoslužeb, historických pá-

sem, atd. „Práce ve  sboru se přes 

všechny obtíže doby a umenšenost 

společenství začíná rozvíjet“. Poz-

ději některé složky sboru pracovaly 

s nižší intenzitou, někteří mládež-

níci odešli, jiní odpadli. Část zača-

la jezdit do Chotiněvsi, kde byl no-

vý vikář Zdeněk Bárta. Život sbo-

ru plynul, nových podnětů nebylo 

mnoho. Po smrti paní farářové Pe-

charové i  na  faře zesmutnělo. Fa-

rář Pechar onemocněl, a  v  r. 1986 

nečekaně zemřel v  litoměřické ne-

mocnici. Děti Eva a Petr přesídlily 

do Prahy. 

V  r. 1987 umírá první kurátor 

sboru JUDr.  Jaroslav Derfl , kte-

rý se již v  r. 1981 vzdal kurátor-

ství. Druhým kurátorem sboru je 

zvolen Josef Opočenský. V r. 1987 

byl obnoven státní souhlas viká-

ři Zdeňkovi Bártovi do Chotiněv-

si a  byly činěny pokusy povolat 

i  do  Litoměřic některého nespra-

vedlivě obviněného faráře, např. 

Jana Kellera a  Miloše Rejchrta. 

Do r. 1989 to však už nebylo stá-

tem umožněno. Fara zůstala neob-

sazena, sbor byl administrován, až 

se příblížil výbušný závěr r. 1989. 

V  dramatických listopadových 

dnech 1989 propůjčuje sbor sta-

tečně své uprázdněné prostory pro 

činnost Občanského fóra a ze sbo-

rového domu se po dobu jednoho 

roku organizuje revoluce v okrese. 

V  Dějinách města Litoměřic (se-

stavil Kotyza, Smetana, Tomas, vy-

dalo město Litoměřice 1997) čte-

me na str. 339: Pro lepší orientaci 

občanů začal 2. prosince 1989 vy-

cházet cyklostylovaný Informační 

list Občanského fóra. …Jeho šéf-

redaktorem se stal Jan Wünsch. 

Redakce i  tiskárna našly prosto-

ry v sídle OF v Rooseveltově ulici 

č. 7, budově Farního úřadu Česko-

bratrské církve evangelické.

konfi rmace 1975

❱ ❱ ❱
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C. 1989 - NOVÝ SMĚR
SPOLEČNOSTI 
a SPOLEČENSTVÍ
– obohacení 
o Středisko Diakonie
 

• ZNOVU Vlastimil SLÁMA, 
• farář Zdeněk BÁRTA, 
• kurátor Josef OPOČENSKÝ

V roce 1991 se vrací do sboru ja-

ko farář Vlastimil Sláma na dobu 

jednoho roku, už jako důchodce. 

V r. 1992 byl povolán do práce v li-

toměřickém sboru vikář (od r. 1997 

farář) Zdeněk Bárta, jako 4. kaza-

tel sboru. V  Litoměřicích je znám 

jako čelný představitel počátku Sa-

metové revoluce už z  prvních dnů 

památných shromáždění na  Míro-

vém náměstí. Už za  jeho působe-

ní na sboru je provedena „rozsáhlá 

rekonstrukce sborového domu, při 

níž vzniklo v celém jednom podla-

ží středisko Diakonie, které v krizo-

vém centru, chráněné dílně a den-

ním stacionáři pečuje o  víc jak 20 

bližních denně“. Ředitelkou středis-

ka se stala presbyterka Irena Opo-

čenská, která osvědčila vynikají-

cí nadání pro tuto práci a  doved-

la získat další zájemce a nalézt úse-

ky a  způsoby sociální práce, které 

nebyly v  Litoměřicích ještě prošla-

pány. Farář Bárta se stal předsedou 

představenstva. Diakonie využila 

postupně téměř všech volných pro-

stor v  sborovém domě (včetně pů-

dy) a  ještě jiné objekty v Litoměři-

cích, a po povodni 2002 i v Terezíně 

a  věnuje pozornost soužití se sbo-

rem. Přicházejí díky ní i  noví lidé 

do  sboru (1-2 křty dospělých roč-

ně). Sbor začíná ožívat (téměř se 

zdvojnásobil počet účastníků bo-

hoslužeb), ač faktických členů je ze 

sboru stejně – kolem stovky, hlasov-

ných členů je asi 60. Ve sboru začíná 

žít početná skupina dětí, života sbo-

ru se účastní i noví lidé střední ge-

nerace. Už od  listopadu 1989 a ze-

jména díky své sociální práci v Dia-

konii sbor v Litoměřicích začíná být 

registrován přejně i  svým okolím. 

Diakonie pomáhá svým nájemným 

hospodaření sboru. I  v  úpravách 

modlitebny a  presbyterny a  příslu-

šenství je vidět pohyb kupředu. Pů-

vodně strohý prostor se zútulňu-

je upraveným stropem a  osvětle-

ním. V roce 2002 umírá kurátor Jo-

sef Opočenský a novou kurátorkou 

je zvolena Eva Radimská.

• Farářka Rut BRODSKÁ, 
• kurátorka Eva RADIMSKÁ
Po  dobu působení Z. Bárty jako 

zvoleného senátora (2004 – 2010) 

jako 5. farářka v  litoměřickém 

sboru pracuje Rut Brodská, man-

želka seniora Ústeckého seniorátu 

v  Třebenicích. Litoměřice byly je-

jím prvním sborem, kde zpočátku 

pracovala na poloviční, pak na celý 

úvazek. Rozvíjí se spolupráce sbo-

ru a  Diakonie uskutečněním zají-

mavých akcí, hledají se nové mož-

nosti setkání a podpory. Pro sbor je 

to skutečná renesance a odráží se to 

i v příchodu nových lidí na boho-

služby a za členy. 

• Zdeněk BÁRTA, 
• Eva RADIMSKÁ
 Po  odchodu rodiny farářky 

Brodské do  Hradce Králové opět 

nastupuje do práce farář Bárta. Dě-

lí svou práci sboru i Diakonii a do-

vršuje svůj důchodový věk. Sbor 

hledá jeho nástupce a  pomalu se 

soustřeďuje na Jiřího Šamšulu, kte-

rý je na  vikariátě v  Poděbradech. 

Bárta končí své působení faráře 

v r. 2017 odchodem do penze. No-

vým farářem sboru byl zvolen, 

v  pořadí (jménem) 6. farář sbo-

ru, Jiří Šamšula, původem z Cho-

mutova. Pro Diakonii Z.Bárta ještě 

pracuje dál. Je také nadále aktivním 

členem rady ÚSTR.

D. 2017 – OTEVŘENÁ
CESTA

• Jiří ŠAMŠULA, 
• Dana OPOČENSKÁ, 
• nově volené staršovstvo
Všechny změny a  nové snaže-

ní s  Diakonií byly přejně přijaty 

a  jsou součástí sborového živo-

ta. Veliká změna přichází v  roce 

2017. Evangelický sbor v Litomě-

řicích počítá už 7 křížků a  Stře-

disko Diakonie 2,5... Za  „starou 

gardou“ zůstává mnoho práce 

a snažení… 

Od  1. dubna 2017 pracuje 

na  sboru farář Jiří Šamšula, kte-

rý do  litoměřického sboru přišel 

z Chomutova po vikariátu, na své 

první kazatelské místo. Zároveň 

s  ním začíná pracovat nově zvo-

lené staršovstvo s  nově zvolenou 

kurátorkou Danou Opočenskou. 

Ta se s  rodinou vrátila do  svého 

(téměř rodného) sboru v  r. 2013, 

po 36 letech, téměř už jako nezná-

má, avšak brzy si získala důvěru. 

Prostředí sboru se změnilo, i  li-

dé se proměnili, mám za  to, že je 

opravdu perspektivní a  oslovující 

– říká nová kurátorka. 

Historie sboru ČCE v Litoměřicích

KAZATELÉ SBORU:
•  Josef Voborník 1947 – 1948 

kazat.stanice, založen sbor, zvoleno staršovstvo 
Červený kostel

•  Vlastimil Sláma 1948 - 1971 a 1991 rozvoj ks,
sídlo v Rooseveltově 7, 1971 zbaven souhlasu 

• Miroslav Pechar 1974 – 1986 
•  Zdeněk Bárta 1992 – 2004 

nový směr, počátky Diakonie… dobrá spolupráce se sborem 
•  Rut Brodská 2004 – 2010 pravidla spolupráce s Diakonií
•  Zdeněk Bárta 2011 – 2017 

budování Diakonie, podkroví, proměna modlitebny 

• Jiří Šamšula 2017

KURÁTOŘI a MÍSTOKURÁTOŘI SBORU:
• JUDr. Jaroslav Derfl  1947 – 1981 Holý Emil
• Josef Opočenský 1981 – 2002 Radimská Eva
• Eva Radimská 2002 – 2017 Svatoš  Martin
• Danuše Opočenská 2017 Svatoš  Martin

starš. 2017
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Bratr Beneš byl farářem pro dia-

sporu (rozptýlené evangelíky) v Li-

toměřicích ještě před 2. světovou 

válkou a než vznikl sbor. Na úryv-

cích z  jeho dopisů, které vybrala 

jeho dcera Jana nyní Matuchová, 

si člověk nejlépe uvědomí, co poz-

dější vznik sboru vlastně zname-

nal a  jak nesnadné bylo tehdy pro 

české evangelíky v  tomto prostoru 

praktikovat svou víru a  vytvářet 

společenství.

Josef Beneš (1907 – 1978) 

ve  svých dopisech přátelům píše: 

„Je zde práce velmi těžká, důležitá 

a zodpovědná. Vlastně se zde ještě 

nedá ani mluvit o sboru – jsou zde 

evangelíci žijící v  diaspoře, tj. celé 

kilometry od sebe vzdáleni, rozptý-

leni na  místech silně německých, 

roztroušeni. Není zde vlastně jeden 

střed, kolem něhož by se sbor točil, 

ale několik. Sbor ten (třebenický) 

byl ustaven v  roce 1928 a  v  roce 

1931 jsem se stal prvním duchov-

ním.“

Od roku 1931 v Třebenicích tedy 

Beneš kázal jako vikář, od  roku 

1933 jako farář. Sborově patřili 

od  tolerance celé severní Čechy 

do  Krabčic. Pak se na  tomto úze-

mí vytvořily sbory lounský, roud-

nický a  třebenický. Sem mimo 

Třebenice patřilo pět kazatelských 

stanic: Libochovice, Budyně n. O., 

Sulejovice, Terezín - Litoměřice 

a Encovany. Takto rozptýlení věří-

cí znamenali pro faráře z dnešního 

pohledu neuvěřitelnou honičku: 

„Bohoslužby se konají pravidel-

ně na osmi místech – na devátém 

nepravidelně. To znamená každou 

neděli nejméně dvakrát kázat.“ 

Představme si, jaké byly tehdy 

technické a  fi nanční možnosti: 

za  členy sboru dojížděl Josef Be-

neš vlakem, na  kole nebo i  pěšky. 

A aby toho nebylo málo, vyučoval 

k  tomu děti náboženství. „Já sám 

vyučuji na  deseti školách asi 195 

dětí. Bylo by potřeba ještě dalších 

učitelů a hlavně místnosti. Pro bo-

hoslužby nemáme ani na  jednom 

místě vlastní místnost, to ovšem 

práci velmi zatěžuje. Zde v  Tře-

benicích nám němečtí evangelíci 

půjčují jejich kostel – v Lovosicích 

a  Litoměřicích také. Jinde jsme 

ve  školách nebo i  v  kuchyni. Tak 

jezdím, učím, navštěvuji, čekám 

na nádražích – jsem všude, jen ne 

doma. Má-li mně kdo nalézt, musí 

přijít ráno“.

 Nezapomeňme také, v jaké době 

Josef Beneš pracuje – v ekonomic-

ké krizi a na začátku války, kdy se 

denně setkává s  jejich sociálními 

následky. „Do sboru patří také více 

rodin exulantských z Ruska a Pol-

ska. Nevíte, jak je těžké jít tam, kde 

je hospodářská tíseň a  bída. Na-

vštěvování to je jeden z nejtěžších 

úkolů faráře…. Exulanti jsou se-

vřeni hroznou hospodářskou tísní. 

Farář Zelený navštívil Třebeni-

ce s  prosbou o  pomoc farníkům 

v  Teplicích, je tam veliká bída. 

V  Třebenicích se podařilo sehnat 

brambory, obilí, mouku i  chléb. 

Odvezli nákladní auto potravin 

do  Teplic – veliká radost! Na  vá-

noční slavnost u nás čeká 300 dětí. 

Nevíme, jak to letos pořídíme, lidé 

ukazují stále na  velké nedostatky 

a nouzi. Říkám jim však, že právě 

pro tu bídu bychom měli slavnost 

udělat, a ještě větší.“ 

A  aby toho na  jednoho faráře 

nebylo málo, ještě se musí potýkat 

s  konkurencí: “Máme problémy 

s metodisty v Litoměřicích a okolí, 

mocně loví v našich vodách a dost 

se jim daří, poněvadž mají pěkný 

dům a kazatele. Včera jsme to pro-

bírali ve  staršovstvu a  v  nejbližší 

době pohovořím s jejich kazatelem. 

Rozeslal jsem 350 rozvrhů boho-

služeb na půl roku. Metodisti nám 

oznámili, že nás do modlitebny ne-

pustí. Odjel jsem do  Prahy situaci 

vyjasnit.“ Na Benešovo doporučení 

byl vyhledán pro Litoměřicko pra-

covník Josef Voborník, aby připra-

vil založení samostatného sboru. 

Tím se i v Třebenicích práce uleh-

čila. 

Pečoval o Terezín a Litoměřice

Josef 
Beneš
farář v Třebenicích 
v letech 1931 - 1940
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Dnes by se řeklo, že to byl dobrý kri-

zový manažer – ač nebyl farářem, za-

sloužil se o vznik litoměřického sboru, 

povolán pro tento účel. A  když svůj 

velký úkol splnil, záhy ze sboru odešel. 

Narodil se 6. února 1917 v České Tře-

bové. Na Litoměřicko přišel z Prahy, 

kde působil jako učitel náboženství. 

Přihlásil se na  výzvu třebenického 

sboru, který hledal teologicky vzděla-

ného pracovníka pro intenzivní práci 

v Litoměřicích a okolí, kde evangelí-

ků v  důsledku osídlování pohraničí 

po  válce přibývalo. Jeho prvořadým 

úkolem bylo s  vhodnými spolupra-

covníky založit nový sbor ČCE v Li-

toměřicích a zajistit jej i pro další čas 

(budovy, kazatel).

Shromáždění se konala v  Litomě-

řicích v  Červeném kostele, stavbě 

v  novogotickém stylu z  roku 1906, 

kterou si tehdy na okraji města na ná-

vrší nad dnešním soudem a věznicí 

postavili němečtí evangelíci. Kostel 

byl značně poškozen bombardová-

ním na samém konci války. Bomby 

vybuchly v  těsném sousedství. Byla 

rozbita střecha a okna na  jižní stra-

ně. Generální oprava byla provedena 

až v příštím roce, a tak po provizor-

ním úklidu a nejnutnější opravě se tu 

naši setkávali až do zimy; pak museli 

vzít za vděk vytápěnými prostorami 

v  bytě posledního faráře německé 

církve, církevního rady Giesecke-

ho. Ve Vančurově ulici nad horním 

nádražím měl sbor provizorně byt 

faráře a  kancelář. Zde zpočátku žil 

i  Voborník a  pak ještě Slámovi, do 

r. 1951.

Nelehké začátky neodradily první 

výbor kazatelské stanice ve  slože-

ní Voborník, Hurta, Střílka, Derfl , 

Boháčová, od  nadšeného poklá-

dání základů nového sboru. Uči-

ly se děti na  řadě škol, snaha byla 

o  soustřeďování mládeže, vznikly 

postupně čtyři kazatelské stanice. 

Úsilím výše zmíněných a  dalších 

pracovníků a  kazatelů v  seniorátě-

se podařilo pokročit až k  vytvoření 

podmínek k  založení samostatné-

ho sboru, který byl synodní radou 

potvrzen k  1. srpnu 1947. Pak bylo 

21. září 1947 na sborovém shromáž-

dění zvoleno první staršovstvo, jež 

složilo slib do  rukou administrátora 

a konseniora Fleischera z Roudnice.

Josef Voborník po  dovršení své-

ho úkolu v listopadu 1947 oznámil, 

Josef Voborník 
1947-1948

Kazatelská stanice, založení sboru

Br. farář Josef Voborník, Liberec, 1964

že odchází a  koncem ledna odešel 

jako farář do  Soběhrd u  Benešova. 

V Pamětní knize sboru je zápis jeho 

zásluh: „Bratru faráři Voborníkovi 

patří zásluha o  první konsolidaci 

sboru, který dosáhl jeho pomocí 

své samostatnosti. Nadějné základy 

příští církevní práce jím byly po-

loženy také v  diaspoře, kde zahájil 

na podzim 1947 konání bohoslužeb 

v Bohušovicích, Žalhosticích, Sebu-

zíně a Třebušíně.“ Josef Voborník se 

účastnil několika jubilejních oslav 

založení sboru. Jeho jméno právem 

patří do řady litoměřických evange-

lických kazatelů, i když vlastně jako 

duchovní litoměřickým sborem po-

volán nebyl. Zemřel 7. října 1987 

v Liberci. 
Konfi rmace M. Mertová, I. Voborníková, J. Veselý
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Nový kazatel sboru měl před 

sebou úkol postavit a  budovat 

na  dobrých základech pevné sbo-

rové společenství. Sláma byl kazatel 

s  vyhraněným společenským ná-

zorem, ekumenicky laděný, dobrý 

exeget. S některými lidmi ve sboru 

si nemohl rozumět, neboť zastával 

až neoblomně svá přesvědčení… 

Narodil se 26. 7. 1921 v  pol-

ském Zelově potomkům exulantů. 

V  roce 1923 se s rodiči a  souro-

zenci přistěhoval do  staré vlasti. 

Absolvoval poloilegální studia teo-

logie při synodní radě, která do-

končil po válce 1947. V roce 1946 

se oženil s Helenou Vojtěchovskou 

(nar.1918). Do  litoměřického sbo-

ru nastoupil 1.5.1948 jako vikář, 

1949 jako farář. Kromě Litoměřic 

obstarával i  sedm kazatelských 

míst, věnoval se členům v  zápase 

s  rostoucím útlakem státní komu-

nistické moci. Ta se snažila zjevně 

i  pokoutně zastrašit rodiče dětí 

i aktivní členy od života z hluboké 

osobní víry. Píše: „Ve své kazatelské 

práci jsem kladl důraz na odpověd-

né tlumočení zvěsti Písma svatého, 

jež byla po  věky zdrojem pravdy 

a z ní pramenící moudrosti s dosa-

hem také pro celý náš národ. Snad 

jsem byl v maloměstském sboru až 

příliš akademický, což jsem si uvě-

domil až ve  společnosti s  dělníky 

v chemičce v Lovosicích, kam jsem 

byl doprovozen StB po  své farář-

ské likvidaci 1971. Pak i má kázání 

zlidštěla a  stala se – jak doufám – 

ještě aktuálnější. Ačkoli jsem for-

málně Nové (civilní) orientace, šel 

jsem touto cestou a snažil se nebýt 

jiný na kazatelně a pod ní.“

V letech 1967 – 1971 byl konsenio-

rem Ústeckého seniorátu a mimo jiné 

byl i  propagátorem ekumenických 

vztahů v  Litoměřicích, i  přeshranič-

ních s Němci, kteří navštěvovali v po-

kání blízký Terezín. Tak se dostal pod 

drobnohled státních orgánů, a když se 

ozval proti odebrání pasu a  stěžoval 

si na  nejvyšších místech, cítě se být 

„občanem druhého řádu“, přišla si 

pro něj v prosinci 1971 tajná policie. 

Byl zatčen, vězněn, odsouzen, ztratil 

souhlas k duchovenské činnosti. Jeho 

manželka a dcera prožily několik týd-

nu ve velkém stresu i osamělosti. Slá-

ma pak až do penze pracoval v civil-

ním zaměstnání. V roce 1986 dostal 

povolení kázat výpomocně v  Choti-

něvsi, až v roce 1991 ještě rok pracoval 

v Litoměřicích jako farář. I v dalších 

letech se zajímal o život církve a spo-

lečnosti, byl kritikem církve i nešvarů 

společnosti, které se prohlubovaly až 

„…fantaskními představami Václava 

Klause a  zpackanou privatizací“, jak 

napsal. Trápil se úpadkem a resignací 

na ušlechtilé hodnoty a přikloněním 

se hmotnému blahobytu bez snahy 

o duchovní zvládnutí problémů a vý-

zev hodných řešení v duchu velikánů 

našich dějin, k  nimž počítal TGM 

i Václava Havla. 

Bratr farář Vlastimil Sláma ze-

mřel 13. února 2012, několik týdnů 

po tom, co do věčného domova do-

provodil svou „Helen“ po  pětaše-

desátiletém manželství…

Farář sboru v letech 1948 – 1971
Vlastimil Sláma
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Narodil se 12. září 1925 v  Praze. 

Vyrůstal pod kazatelnou Kristiana 

Pavla Lanštjáka, o  jehož kázáních 

se vyjádřil jako o rozkladu politické 

a  sociální situace. To ve  svých ká-

záních mít nechtěl. Šel tedy cestou 

biblického výkladu a  převyprávění 

příběhu do současné řeči. Jeho prv-

ním místem byla jihočeská Kapli-

ce, vlastně velká kazatelská stanice 

Českých Budějovic.Snaha dostat se 

blíže Praze jej vedla k přijetí místa 

v Ledčicích, venkovském, kolektivi-

zací a zásahy StB zuboženém sboru, 

kde byla práce velmi obtížná a všu-

de daleko. Z  Ledčic pak po  deseti 

letech přišel do  Litoměřic. Zdejší 

sbor po  násilném odchodu faráře 

Slámy administroval třebenický fa-

rář Borecký a po něm právě Pechar. 

Za službou dojížděl 30 km, proto se 

se sborem dohodl a časem byl za fa-

ráře litoměřického sboru zvolen.

Přišel do  Litoměřic s  manželkou 

Věrou a  dětmi Evou a  Petrem. Ty 

vytvořily se zdejšími pěknou sku-

pinku mládeže. Pecharovou láskou 

byla česká církevní historie: pásma 

o  Husovi, Komenském. počátcích 

Jednoty bývala pěknou náplní 

odpoledních sborových besed. 

Brožura „Dvanáct zastavení v  Li-

toměřicích“ vznikla spoluprací Pe-

char-Daněk a vydal ji sbor v počtu 

1000 kusů.

Styl farářské práce bratra Pecha-

ra byl trochu rozvážnější. V Praze 

zpívali všichni v Jeronýmu, zpěv 

si přinesli i do Litoměřic. Dále byl 

batr Pechar stále jednatelem a po-

kladníkem Kostnické jednoty, pro 

kterou také dlouhá léta organizoval 

zájezdy po sborech v církvích v ní 

zastoupených a  dostal na  starost 

i seniorátní pokladnu. 

Za normalizace, všeobecné rezig-

nace a rozčarování, kdy hlavní sna-

hou národa bylo hmotné zajištění, 

o  to víc rezonovala snaha církve 

o zlidštění a pozdvižení společnos-

ti. Rozčeřená hladina litoměřické-

ho sboru se ustálila.

Když se objevila zákeřná nemoc 

paní farářové a  ona zemřela, ode-

šla varhanice, ale pro rodinu Pe-

charovu, faráře i děti, to byla ztrá-

ta veliká. V  bytě po  odchodu Evy 

na studia zůstali otec se synem a to 

bývá svízelné – ženská ruka chybí 

nesmírně… Bratr farář byl navíc 

už delší dobu nemocný, ale skrýval 

to a nechtěl nikomu přidělávat sta-

rost. Jeho náhlá smrt 30. září 1986 

mnohé překvapila. Pohřeb vykonal 

senior Šplíchal 7. října 1986 v kos-

tele v Ledčicích.

Litoměřický sbor se octl opět 

bez faráře – byl administrován 

z Krabčic a pak z Třebenic. Tak se 

stalo, že v  listopadu 1989 byt fa-

ráře na  evangelické faře byl volný 

a odvážným rozhodnutím kurátora 

a staršovstva přijala pod svou stře-

chu litoměřické Občanské fórum 

(OF). Začala se psát nová kapitola 

našich dějin – a našeho sboru též. 

Miroslav Pechar
Farář sboru v letech 1974 – 1986
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Chartista, farář bez státního sou-

hlasu, poslanec a  senátor, vedoucí 

pracovník Diakonie a  energický 

tmel litoměřického i  chotiněv-

ského sboru se narodil 22. března 

1949 v  Praze. Sám říká, že po-

chází z  nevěřících poměrů, věci 

víry a přesvědčení o  spravedlnosti 

ve společnosti se mu otvíraly mimo 

jiné ve  skupině kolem manželů 

Alfréda a  Darji Kocábových, kteří 

ve své záslužné činnosti faráře a so-

cioložky (psycholožky) v  Mladé 

Boleslavi ovlivnili celou řadu mla-

dých lidí (Fredu Kocába a  pátera 

Bonaventuru Bouše jmenuje Bárta 

svými duchovními otci). Byl ovliv-

něn i  svým smíchovským farářem 

a  pražským seniorem Bohumilem 

Betkou. V roce 1968 se už jako stu-

dent architektury přihlásil na nové 

studium teologie na  popud Sváti 

Karáska, který ho k  tomu podle 

jeho slov „donutil“. 

V roce 1974 nastoupil jako vikář 

na  „volyňský“ sbor v  Chotiněvsi, 

kde žil s  manželkou Zorou, lékař-

kou, a  jejich čtyřmi dětmi. V roce 

1977 podepsal Chartu, a  tak byl 

v  roce 1980 zbaven státního sou-

hlasu k  vykonávání duchovenské 

činnosti. Sedm let se živil v  růz-

ných dělnických profesích, od poš-

ty po  odčítání vodoměrů. Dva 

roky před Sametem souhlas opět 

dostal, takže ho zastihl už jako fa-

ráře v Chotiněvsi. Pustil se do po-

litiky (1990-92 byl poslancem), aby 

v  roce 1992 vystřídal jako vikář 

faráře Slámu v litoměřickém sboru. 

Ve stejném roce stál u zrodu Stře-

diska Diakonie. „Ta se povedla, je 

v povědomí litoměřické veřejnosti, 

jak v  mnoha oblastech pomáhá. 

Zakládali jsme Středisko s  cílem 

pomáhat lidem z okraje společnos-

ti. Původní azylové centrum se po-

stupně proměňovalo podle potřeb 

klientů, až vyrostlo do nabídky slu-

žeb, jejichž smyslem je podpora so-

ciálně slabých a lidí se zdravotním 

postižením. Máme agenturu pod-

porovaného zaměstnání, chráněné 

bydlení, domov pro matky s dětmi, 

multifunkční prostor Okamžik, 

čajovnu a  restauraci Klobouk, kde 

lidé postižení obsluhují. Je to nád-

herná a  dobře rozvinutá práce. Ta 

mi dělá opravdu ohromnou ra-

dost.“

V roce 2004 se do politiky vrátil 

jako senátor. V  r. 2010 z  politiky 

odešel bohatší o  spoustu zkuše-

ností, ovšem pořád si zachovává 

naději: “Pokud ztratíme naději, 

ďábel tančí svůj vítězný tanec. Zlo 

potřebuje lidi zlomit a  zbavit na-

děje. A  stejně jako svíce osvětluje 

prostor tím víc, čím ten je temnější, 

naděje je spásná právě tam, kde už 

mnozí žádnou nemají. A  křesťan 

se pozná nejen podle své víry, ale 

možná ještě víc podle své naděje 

–a ovšem lásky. Tak to nevzdávej-

me!“ Posledních šest let v  litomě-

řickém sboru odsloužil Zdeněk 

Bárta a  i  jako konsenior seniorátu 

a v r. 2017 odešel do farářské penze. 

Farář sboru v letech 
1992 – 2004 a 2011 – 2017

Zdeněk 
Bárta



12

Rok 1992… rok vzniku, pláno-

vání, budování a  rozsáhlé rekon-

strukce, získávání prostředků, kon-

taktů a  mapování potřeb sociální 

práce v  litoměřické oblasti. Dne 

1.5.1992 bylo Středisko zřízeno 

a zaregistrováno pod názvem Cen-

trum křesťanské pomoci Diakonie 

ČCE „Azyl“ Litoměřice. U  zrodu 

Střediska stál nově nastupující fa-

rář sboru ČCE Zdeněk Bárta, který 

chtěl v nových svobodných pomě-

rech naplnit jedno ze základních 

poslání církve, kterým je služba, 

čili diakonie. Cílem bylo vybudovat 

zařízení s  odpovídajícím zázemím 

a  potřebnou péčí pro lidi, kteří se 

z  různých důvodů ocitli v  nepříz-

nivé životní situaci. Středisko má 

jednoho zaměstnance, který úzce 

spolupracuje s nově ustaveným pě-

tičlenným představenstvem.

1993… rok slavnostního otevření 

rekonstruovaných prostor, hledání 

„parkety“ v  sociální práci (návště-

vy starých občanů, dopolední se-

tkávání pro děti, pomoc klientům 

v  krizové situaci a  další aktivity). 

Ve  středisku už pracují zaměst-

nanci dva a vydatně jim pomáhají 

studenti Střední pedagogické školy 

v rámci dobrovolné praxe.

1994... rok rozmachu a  rozši-

řování služeb. Vedle nabídky kri-

zové pomoci, pečovatelské služby 

a klubových činností vznikají první 

chráněná místa v keramické chrá-

něné dílně pro dospělé občany se 

zdravotním postižením.

1995… rok první aukce za  úče-

lem prezentace a získávání fi nanč-

ních prostředků. Základní aktivity 

zůstávají, přibývají klienti. Služby 

jsou jim šité na  míru podle in-

dividuálních potřeb a  začíná se 

ukazovat potřeba členění služby 

podle schopností klientů na  staci-

onář a  chráněnou dílnu. S  klienty 

přibývá i  počet zaměstnanců. Je 

třeba získávat fi nance i vlastní ces-

tou, nejen prostřednictvím dotací. 

Je zahájena tradice společenských 

večerů spojených s  aukcí umělec-

kých děl a  výrobků zdravotně po-

stižených. Hosty prvního společen-

ského večera v  Salva Guardě byli 

spisovatel Ivan Klíma a Ing. Tomáš 

Ježek.

1996… rok strukturování, osa-

mostatňování jednotlivých aktivit 

pro klienty zdravotně postižené 

a sociálně znevýhodněné. Dochází 

k  rozdělení činnosti ve  stacionář, 

chráněnou dílnu, pečovatelskou 

službu, krizovou pomoc a klubové 

aktivity. Je pořízen první mikrobus 

na přepravu vozíčkářů. Klienti sta-

cionáře vyrážejí na první ozdravný 

pobyt do  Janských Lázní. Hosty 

Společenského večera jsou ten-

tokrát hudebník Milan Svoboda 

a spisovatel Ivan Klíma.

1997… rok oslav 5. výročí zalo-

žení střediska. Díky přibývajícím 

zkušenostem se práce s klienty stává 

čím dál víc odbornější a propraco-

vanější. Hosty společenského večera 

jsou manželé herečka Jana Paulová 

a hudebník Milan Svoboda. 

1998… rok zvětšování prostor. 

Zbudováním proskleného pří-

stavku ve  dvoře se podařilo vy-

tvořit nové krásné prostory pro 

keramickou dílnu, a aby bylo kde 

prodávat výrobky z  této dílny, 

otevírá se díky manželům Kři-

vohlavým krámek v  ulici Velká 

Krajská. Hostem společenského 

večera je kytarový virtuos Štěpán 

Rak. Aukci moderuje herec Pavel 

Zedníček.

1999… rok nového přírůstku. 

Je nás o  jednoho víc. Diakonie 

rozšířila své služby o  azylový 

domov pro matky s  dětmi, který 

jsme převzali od města Litoměři-

ce do užívání po úspěšném výbě-

rovém řízení. Hostem společen-

ského večera je mim a herec Boris 

Hübner. 

2000… rok dalšího rozšiřová-

ní prostor. V  Domově pro mat-

ky s  dětmi je nově vybudováno 

podkroví pro společné aktivity. 

Středisko v  jubilejním roce po-

řádá Dny Diakonie ČCE v  celé 

ČR, kde jsou hosty Jan Potměšil, 

Jan Kačer a renomovaný psycho-

log Slavomil Hubálek. Vzhledem 

k  nárůstu činnosti se podařilo 

získat pronájem v  sousedním 

domě, kam se Diakonie doslo-

va probourala. Krizové centrum 

a nový klub Diakonie tak získaly 

samostatné prostory. Začínají se 

tu pořádat výstavy a  vernisáže. 

Zahajuje se výstavou malíře Koš-

ka, spoluobčana s psychiatrickým 

onemocněním a  vernisáž dopro-

vází klient Pavel Hlušička čtením 

vlastních básní. 

2001… rok zkvalitňování služeb, 

intenzivního vzdělávání pracovní-

ků, hledání dalších zdrojů fi nan-

cování. Díky holandským dárcům 

z  Weertu mohou pracovníci pro-

cházet kvalitním vzděláváním. 

Adventním společenským veče-

rem provázel absolvent teologické 

fakulty Mgr.  Tomáš Vítek, který 

v  rámci civilní služby výrazně li-

toměřické Diakonii i  sboru vypo-

máhal. 

2002… rok oslav 10. výročí za-

ložení Diakonie a  boje s  povod-

ňovými následky. Středisko se 

rychle, účinně a  dlouhodobě za-

pojilo do odstraňování katastrofál-

ních následků povodní na Litomě-

řicku. Při oslavách 10 let existence 

Diakonie ČCE v  Litoměřicích po-

řádají v domě kultury v rámci čes-

ko-německého partnerství naši 

i němečtí klienti společné předsta-

vení Císařovy nové šaty. Dostavuje 

se značné množství hostů, pozvání 

přijal i velvyslanec Evropské komi-

se v Praze Ramiro Cipriani. Veče-

rem provází Pavlína Wolfová a To-

máš Hanák.

2003… rok dalšího rozšíření 

prostor, tentokrát pro administ-

rativu a sklad. Aktivity s klienty si 

vyžadují čím dál více místa. Admi-

nistrativa je nucena hledat si nové 

prostory. Díky novému pronájmu 

nad klubem se administrativa stě-

huje do sousedního domu a uvol-

ňuje tak místo pro práci v dílnách. 

Dalším absolventem teologické 

fakulty a  pracovníkem na  civilní 

službě byl Mgr. Ladislav Havelka. 

Zajímavý společenský večer pro-

vedl architekt a herec David Vávra. 

2004… rok velkých změn a pří-

prav na odstupňovaný integrační 

program pro lidi se zdravotním 

postižením, aneb vstupujeme 

do  vod evropských integračních 

fondů. Hledáme další možnosti 

růstu klientů a  finančních zdro-

jů. Připravuje se projekt Phare 

2003 - rozvoj lidských zdrojů: 

integračně vzdělávací projekt pro 

klienty. Krizové centrum přestá-

vá vzhledem k  velikosti středis-

ka splňovat podmínky typologie 

krizových center a mění se podle 

potřeby uživatelů na sociální po-

radnu. Společenský večer je popr-

vé uskutečněn v  Besedě a  mode-

ruje jej herec a spisovatel Arnošt 

Goldflam. Ve  farnosti začíná 

pracovat nová farářka Rut Brod-

ská, která přináší nové nápady při 

spolupráci jak s  pracovníky, tak 

i s klienty Diakonie.

Historie Diakonie L
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2005… rok přeměn a přesunů, 

aneb škatulata hejbejte se. Vzdě-

lávací projekt Phare je schválen 

a  přemýšlíme o  zapojování ně-

kterých klientů na  otevřený trh 

práce. Za  tímto účelem otvírá-

me novou službu - Agenturu 

podporovaného zaměstnávání, 

která je podpořena globálním 

grantem z  evropských fondů. 

Agentura se stěhuje do bývalého 

krámku. Nový krámek vzniká 

v  prostoru klubu v  Roosevelto-

vě ulici. Díky projektu středisko 

nabírá několik odborných mis-

trů – koučů, kteří spolupracují 

s klienty na profesních místech, 

např. kuchař, údržbář, pradle-

na atd. Vzniká také počítačová 

učebna, kde pro veřejnost pro-

bíhají výukové kurzy s  certifi-

kátem od Ministerstva informa-

tiky v  rámci projektu národní 

počítačové gramotnosti. Tra-

dičním večerem provází Václav 

Upír Krejčí.

2006… rok slavnostních otví-

rání. V  důsledku popovodňových 

aktivit a díky německým a švýcar-

ským dárcům dostává litoměřické 

středisko k  provozování Cent-

rum sociálních služeb Klobouk 

Diakonie ČCE. Svoji působnost 

tak rozšiřuje i  do  Terezína, kde 

vzniká sociální bydlení, restau-

race s  integračním programem 

a  rodinné a  komunitní centrum. 

V  lednu je Centrum slavnostně 

otevřeno za  přítomnosti němec-

kých dárců, premiéra Jiřího Pa-

roubka, německého velvyslance 

Hellmuta Elfenkampera a  dalších 

významných hostů. V  červnu je 

pak v  Klobouku slavnostně ote-

vřena paní Táňou Fischerovou 

nová restaurace, ve  které pracují 

osoby se zdravotním postižením. 

(Restauraci navštívila za dobu její 

existence řada VIP hostů, mezi 

nimi například v  roce 2010 bu-

doucí prezident Miloš Zeman či 

v  r. 2011 bavorský ministerský 

předseda Horst Seehofer). V listo-

padu se konal na Kolibě mimořád-

ně úspěšný 12. společenský večer, 

při kterém byla hostem večera 

herečka Eva Holubová. Získala 

od hostů pro Diakonii rekordních 

200 tisíc korun. Středisko má již 60 

zaměstnanců, z nich 32 je na chrá-

něných pracovních místech pro 

občany se zdravotním postižením. 

Diakonie má statut chráněného 

pracoviště a splňuje tak podmínku 

pro zaměstnávání více než 50 pro-

cent zaměstnanců, kteří jsou oso-

bami se zdravotním postižením 

podle Zákona o zaměstnanosti.

2007… rok, kdy začal pro 

všechny sociální služby platit Zá-

kon o  sociálních službách. Nové 

podmínky, nová pravidla, mno-

ho administrativy pro registraci 

služeb. Registrujeme centrum 

denních služeb, azylový dům pro 

matky s  dětmi a  sociální reha-

bilitaci. V  Terezíně se ukončuje 

sociální bydlení a v Litoměřicích 

v  ulici Osvobození otvíráme ča-

jovnu Hóra, chráněné pracoviště 

pro lidi s  postižením. 13. spole-

čenský večer s  aukcí moderovali 

v  kulturním domě u  příležitosti 

15. výročí Diakonie herec Tomáš 

Matonoha a  hokejový brankář 

Petr Bříza.

2008… rok návazné služby. So-

ciální bydlení v  Terezíně se mění 

na  chráněné bydlení pro osoby 

s  mentálním postižením a  začí-

nají se přijímat první obyvatelé. 

Řada lidí s mentálním postižením 

tak získala šanci na  samostatněj-

ší život. Služby, které poskytuje 

litoměřická Diakonie pro osoby 

s mentálním postižením, získáva-

jí další článek do  procesu vedou-

cího k  osamostatňování klienta. 

14. společenský večer na  Kolibě 

moderovali herec a  moderátor 

Aleš Háma a mistr Evropy tahačů 

David Vršecký.

e Litoměřice

❱ ❱ ❱
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2009… rok první vlastní nemo-

vitosti. Diakonie využívá možnost 

výhodné koupě prostorů v  Lito-

měřicích v  Teplické ulici, kam se 

po  rekonstrukci stěhuje Agentu-

ra podporovaného zaměstnávání 

se službou sociální rehabilitace. 

V  Terezíně zřizujeme další službu 

– sociálně terapeutické dílny, kde 

mohou klienti získávat pracovní 

a  společenské návyky. Díky indi-

viduálním projektům Ústeckého 

kraje vstupují 3 služby do  100% 

fi nančního krytí díky evropským 

fondům. Získávají do  roku 2011 

plné fi nancování, avšak s  velkou 

administrativní zátěží. Vedle ča-

jovny Hóra se otvírá chráněné pra-

coviště, sál Okamžik, které bude 

sloužit hlavně pro pořádání kultur-

ních akcí a školení. 15. společenský 

večer s  aukcí moderovala herečka 

Táňa Fischerová a fotograf na inva-

lidním vozíku Jiří Seman. 

2010… rok, kdy vznikla podpo-

ra samostatného bydlení. Služba 

navazuje na chráněné bydlení. Po-

máhá lidem s  mentálním postiže-

ním, aby mohli bydlet v samostat-

ných bytech v  běžné zástavbě, jen 

s  podporou terénních pracovníků. 

16. společenským večerem s  ná-

zvem „Bez překážek“ nás provázela 

zpěvačka a herečka Marta Míková 

a písničkář Jan Burian.

2011… rok příprav na  kritic-

ké období roku 2012. Snižují se 

úvazky personálu na  chráněných 

pracovištích a  v  hospodářských 

činnostech. Ke konci roku dochází 

k  souběhu několika restriktivních 

legislativních opatření v  sociální 

a  zdravotní oblasti. S  ukončením 

individuálních projektů se 100% fi -

nancováním přichází kolaps v sou-

vislosti s  návratem do  systému 

běžného fi nancování ze státních 

dotací. Rok 2012 tedy vyhlížíme 

s  obavami o  přežití. 17. společen-

ským večerem s  názvem „Nejistá 

sezona“ nás provázel herec a muzi-

kant Jan Budař.

2012… rok 20. výročí založení 

střediska, které jsme si připomněli 

při oslavách na litoměřickém Míro-

vém náměstí 2. května. V tropickém 

vedru se návštěvníci mohli zúčast-

nit různých workshopů pořádaných 

jednotlivými službami střediska, 

najíst dobrot z  terezínského Klo-

bouku, osvěžit se nápoji z  čajovny 

Hóra a  vytvořit rekordní řetěz ru-

kavic, jako symbol podaných rukou. 

Celá akce svým názvem „Držme 

se“ tak symbolizovala solidaritu 

s  lidmi se zdravotním a  sociálním 

znevýhodněním. Tento rok byl 

také zahájen dvouletý projekt zva-

ný „S  prací do  života“ podpořený 

z  ESF operačního programu lidské 

zdroje a  zaměstnanosti. Projekt 

rozvíjel pracovní dovednosti a  ob-

last zaměstnávání. Klientům byly 

nabízeny nové aktivity, např. exkur-

ze do  fi rem, trénování dovednos-

tí, pracovní praxe a  videotrénink 

interakcí. 18. společenský večer 

s aukcí, nazvaný „ 20. let – počítáme 

s vámi“ komentoval jazzman, fl étni-

sta a skladatel Jiří Stivín.

2013… rok letních povodní. Tere-

zínské středisko, které vzniklo po po-

vodních z  roku 2002, jehož budovy 

byly v roce 2002 masivně vyplaveny, 

prokázalo svoji strategickou důle-

žitost a  profesionalitu. Nyní již bez 

zatopení hostilo dobrovolníky, kteří 

pomáhali zaplaveným spoluobča-

nům při odstraňování škod na levém 

břehu Labe. O  zázemí dobrovolní-

ků, jejich stravování a  čistý prostor 

se starali i  naši kolegové s  mentál-

ním postižením. Centrum denních 

služeb čeká s  nadějí na  rozhodnutí 

o  poskytnutí fi nancí na  investice, 

připravuje se na  výstavbu výtahu 

a následný přesun do větších prostor 

v  domě. Litoměřický sbor – patron 

Diakonie, výrazně podržel svoji Dia-

konii při legislativním omylu tím, že 

se stal jeho administrátorem v  pro-

jektu na  čerpání fi nancí z  vyhláše-

ných individuálních evropských 

projektů na  provoz terezínských 

služeb. 19. společenský večer s aukcí, 

nazvaný „Na hrad“, který se poprvé 

uskutečnil na  litoměřickém hradě, 

moderovala francouzsko-česká fi l-

mová a  divadelní herečka Chantal 

Poullain. 

2014… rok začátku rekonstrukce 

prostorů pro bezbariérové Cent-

rum denních služeb. V  podkroví 

farního domu ČCE v Rooseveltově 

ulici jsou zahájeny rozsáhlé staveb-

ní úpravy za  podpory evropských 

fondů ROP, Valdenské církve Otto 

per Mille, celocírkevní svatodušní 

sbírky a mnoha dalších dárců. Di-

vadlo chráněného bydlení úspěšně 

cestovalo s představením „Hodinář 

Pérko“. Pro klienty se uskutečnily 

kurzy společenského chování a za-

jímavá byla Sousedská akce, za-

měřená na  čistotu okolí. Podruhé 

na  aukci úspěšně dražila Chantal 

Poullain.

2015… rok náročných stavebních 

akcí. V létě bylo dokončeno a zko-

laudováno bezbariérové Centrum 

denních služeb, včetně výstavby 

výtahu a úpravy chráněných dílen. 

Projekt oprav farního domu za více 

jak 10 mil. Kč obsahoval vedle bez-

bariérového řešení i  rekonstrukci 

všech centrálních rozvodů a opra-

vu střechy. Nové prostory byly 

slavnostně otevřeny za  účasti her-

ce Jana Potměšila a  představitele 

evangelické církve Dana Ženatého. 

V  Terezíně v  chráněném bydlení 

a restauraci Klobouk byly provede-

ny za podpory německé podpůrné 

organizace Katastrophenhilfe roz-

sáhlé odvlhčovací práce za  1 mil. 

Kč. Svoji činnost rozjíždí diakonic-

ká kapela „Jedním dechem“. Aukci 

vedla Chantal Poullain s  Bárou 

Hrzánovou, které vydražily přes 

půl milionu na  nákup nového de-

vítimístného auta pro klienty místo 

dosluhujícího stávajícího. Rok to 

byl velmi náročný, ale povznášející. 

2016… rok investic pokračuje. 

K  desátému výročí práce v  Tere-

zíně poskytla Nadace České spo-

řitelny finance na  modernizaci 

chráněného pracoviště „restau-

race Klobouk“, které zaměstnává 

pracovníky se zdravotním i men-

tálním postižením. Modernizuje 

se vybavení kuchyně, zatepluje se 

vstup automatickými posuvnými 

dveřmi a pro narůstající návštěv-

nost se zvyšuje kapacita míst pro 

hosty. Díky dárcům a  reklamám 

je pořízen nový devítimístný mi-

krobus pro klienty. Čajovna se 

slučuje s  Okamžikem a  rozšiřuje 

svůj provoz o  dopolední hodiny. 

Nabízí v  nových časech prostor 

pro rodiče s  dětmi. Aukci opět 

moderuje Chantal Poullen, která 

svým výkonem vydražila od obě-

tavých dárců přes 700 tis. Kč ur-

čených na  výměnu oken v  chrá-

něném bydlení. 

2017… rok paradoxů. V  pěta-

dvacátém roce hrozí litoměřické 

Diakonii pád, díky téměř šestimi-

liónovému propadu v  hospodaře-

ní sociálních služeb kvůli novému 

systému fi nancování, redukcím 

Ústeckého kraje a díky celorepub-

likovému navyšování mezd v soc. 

službách. Naproti tomu se stře-

disko proslavuje streetartovou 

akcí, při které ve městě tři měsíce 

dominují sochy klientů v  životní 

velikosti vytvořené z  potravinové 

fólie. Dostává se tak do  celore-

publikových médií, novin i  te-

levize. Při jubilejních oslavách 

hrají zaměstnanci profesionálně 

vlastní divadelní představení. Bě-

hem roku se výrazně šetří na pro-

vozních výdajích, ale realizuje se 

v  chráněném bydlení výměna 

oken. V  průběhu roku je patrná 

velká únava a absence zaměstnan-

ců. Naproti tomu se zahajuje nová 

spolupráce s novým farářem Jiřím 

Šamšulou a jeho rodinou.
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Litoměřice byly jejím prvním 

farářským místem. Narodila se 

v Trutnově v roce 1972. Po střední 

škole (na  konzervatoři v  Pardubi-

cích studovala obor příčná fl étna) 

se pustila do studia teologie v Praze 

a pak i v nizozemském Kempenu.

Její manžel Štěpán Brodský se stal fa-

rářem v Třebenicích, později i seniorem 

Ústeckého seniorátu. Když děti trochu 

povyrostly, byla Rut Brodská zvolena 

farářkou v Litoměřicích. Ve vzpomín-

kách píše: „Vzpomínám na akce, které 

jsme spolu podnikali. Jako třeba Vel-

kopáteční pouť na  Radobýl, čtvrteční 

Kavárničku, výměnné návštěvy se spřá-

teleným sborem v nizozemském Weer-

tu, bohoslužby s  Diakonií a  jarmark, 

výlet s  klienty Centra denních služeb 

do Soběslavi, ranní ztišení v Diakonii, 

opékání buřtů s maminkami, sborový 

výlet na Mělník, dětské tábory v Kotvi-

ně a na Mentaurově. 

Byla jsem u  toho, když se otvíral 

terezínský Klobouk, když se kupo-

valy varhany, když vznikaly webové 

stránky sboru, když se otvírala Ča-

jovna, když se myla okna v  modli-

tebně, když jsme navštívili právě zre-

staurovanou polozapomenutou kapli 

v jednom z domů, když jsme se učili 

nové čtyřhlasy, když probíhala tra-

diční předvánoční aukce Diakonie.“

Dnes je naše farářka zpátky ve vý-

chodních Čechách, kam následovala 

svého manžela, ale na  Litoměřice 

nikdy nezapomene. „Bylo to pest-

rých a různorodých šest let. Zpočát-

ku na  poloviční, poslední dva roky 

na plný úvazek. Ale hlavně: Litomě-

řice byly, jsou a  zůstanou mé první 

farářské místo.“ 

Rut Brodská
Farářka sboru v letech 2004 – 2010

Sbor poznal nového faráře (nar. 1979) jako člověka 

vzdělaného a přemýšlivého. Na jaře se chomutovský 

rodák nastálo přistěhoval se svou ženou a dcerou 

Emou a jejich rodina se co nevidět rozroste. Jelikož 

uběhlo ještě málo času na ohlédnutí za jejich prací, 

můžeme se seznámit aspoň s tím, co Jiřího ovlivnilo 

a co považuje za zásadní.

„Touha stát se farářem úzce souvisí s mým vstu-

pem do církve před necelými patnácti lety. Před tím 

by mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl kdy stát 

na kazatelně. Vůbec jsem jako mnoho lidí mé gene-

race neměl příliš představu, co bych mohl dělat. Jed-

nu dobu mě lákala psychologie, pak jsem studoval 

na pedagogické fakultě češtinu a němčinu a zvažo-

val, jestli mám být učitelem. Pak jsem byl na podnět 

své sestry a Ducha přiveden do evangelické církve, 

kde mě v počátcích hodně ovlivňovala postava faráře 

Svatopluka Karáska. Tehdy, v době jistého mladické-

ho radikalismu, jsem si říkal, že farář je ta profese, 

která je jediná s  to skutečně proměňovat člověka 

a vést ho nejen k Bohu, ale také k autentičtějšímu 

životu osobnímu a společenskému. V jedné fázi jsem 

o svém povolání pochyboval, ale díky pozitivním re-

akcím posluchačů na má kázání jsem pokračoval.“

Za dílčí, avšak konkrétní cíl považuje Jiří Ša-

mšula kázat, vyučovat (zvláště děti a  mládež), 

činit pastoraci, prohlubovat ekumenické vzta-

hy (což bude vzhledem k  zamrzlým vztahům 

na tomto poli v Litoměřicích asi obtížné), spo-

lupracovat s  Diakonií a  budovat ve  spolupráci 

se staršovstvem sbor. „Cílem vší sborové práce 

je láska, Boží sláva, Boží království, věčný život, 

úplná radost (slova Sváti Karáska).“

Jiří Šamšula není v jednoduché pozici – někdy 

je na  jeho bohoslužbách i  pět teologů, včetně 

dvou zkušených farářů. „Přijímám tuto skuteč-

nost vděčně. Mám se od  svých starších kolegů 

mnoho co učit.“ A jak vnímá po několika měsí-

cích spolupráci se staršovstvem? „Jsem vděčný, 

že naše spolupráce se staršovstvem a sestrou kurá-

torkou je dobrá. Ve staršovstvu jsou jak ostřílení 

členové a členky, kteří vědí, jak na to, a zároveň 

i noví, kteří se také učí, jak se spravuje sbor. Já 

k nim také patřím, jsem rád, že v tom nejsem sám! 

Věřím, že všechny úkoly zvládneme. A pokud ne, 

tak že se z nezdarů konstruktivně poučíme.“ 

Jiří Šamšula
Farář sboru od roku 2017



16

První a  nejdéle působící kurátor sboru Jaro-

slav Derfl  (narodil se 24. července 1906), po-

cházel z  Býkve ve  sboru mělnickém, jehož fa-

rářem byl pozdější prof.  František Žilka, učitel 

teologie v  Praze. Vystudoval práva a  s  mladou 

rodinou začínal na  Kadaňsku. V  r. 1945 přišel 

do Litoměřic s úkolem  postarat se o evangelíky. 

Kurátorem litoměřického sboru byl od počátku 

v roce 1947. Jeho volba byla jakýmsi přirozeným 

vyústěním ocenění jeho práce pro vytvoření 

sboru. To už on a  jeho další spolupracovníci 

měli za  sebou úsilí o  vznik kazatelské stanice 

v Litoměřicích a  její úspěšnou přeměnu na re-

gulérní sbor v srpnu 1947.

V letech 1953 – 1973 byl bratr Derfl  také po-

volán do  funkce seniorátního kurátora, za  se-

niorů Janovského a  Šplíchala. Byl člověkem 

s  rozhledem, velkou láskou mu byla Francie, 

francouzštinu cvičil i  na  originálním časopisu, 

z  dob francouzského pobytu mu zůstal zvyk 

kouřit dýmku. V Litoměřicích pracoval nejprve 

na  městském úřadu, později se stal nepohodl-

ným pro své názory a víru, pracoval v Duchco-

vě a  Chomutově. Tam býval přes týden, o  děti 

pečovala hlavně babička, manželka mu umřela 

ještě mladá.  Vychovali syna a dvě dcery. 

Litoměřické staršovstvo vedl 34 let spolu 

s  faráři Voborníkem, Slámou a  Pecharem. Byl 

právník, podařilo se mu získat farní budovu, 

když jsme administrativním rozhodnutím přišli 

o červený kostel. Pro chudý sbor bylo význam-

né, že jako úředník našel cestu, jak nabytý ma-

jetek trvale získat a upravít pro práci sboru  pe-

nězi z fondu poválečné obnovy, doplněné o dary 

a sbírky farníků a celé církve. V době pronásle-

dování faráře Slámy měl ovšem mnoho otazníků 

nad situací, do které se jeho vystoupením proti 

úřadům dostal: považoval to za „zbytečné“ kon-

fl ikty se státem, které hned zvyšovaly nároky 

na laickou část vedení sboru.

V roce 1981 už resignoval na kurátorství, byl 

ale stále aktivním účastníkem sborového dění. 

Zemřel 11. září 1987. Pohřeb se konal v  naší 

modlitebně. Pochován je v  hrobce manželky 

v Roudnici n.L. Jeho osobnost je trvale spojena 

s prvními třiceti lety sboru.

Jako celá řada skalních členů 

sboru i  on měl své kořeny v  exu-

lantské (emigrantské) rodině. Jeho 

rodina přišla po  válce z  Volyně, 

kde se v Českém Boratíně u Lucku 

v r. 1932 narodil. Žil s rodiči a bra-

try v  Horních Řepčicích, odkud 

dojížděl na  bohoslužby do  Choti-

něvsi. Stal se zubním laborantem 

a  měl pověst dobrého a  pečlivého 

pracovníka. S manželkou Miladou, 

zručnou knihvazačkou, měl dvě 

dcery, Alici a Pavlu.

V  litoměřickém staršovstvu, je-

hož se stal členem v  roce 1963, 

na  sebe vzal funkci pokladníka. 

V  roce 1981 vystřídal ve  funkci 

kurátora bratra Jaroslava Derfl a. 

A  když v  roce 1986 nečekaně ze-

mřel farář Pechar a  jeho místo se 

nedařilo obsadit, spočinula nej-

větší starost o sbor právě na kurá-

torovi Opočenském. V  revoluční 

době kolem listopadu 1989 svolil 

společně se staršovstvem k  tomu, 

aby se náš farářský neobsazený byt 

ve sborovém domě stal sídlem lito-

měřického Občanského fóra (OF). 

Josefa Opočenského a jeho ženu 

Miladu měli rádi nejen litoměřičtí, 

ale i členové sboru v Aši a Mělní-

ku, jelikož se jako vychovatelé 

spolupodíleli na  pořádání církev-

ních rodinných rekreací v  Jan-

ských lázních.

Svou statečnou a milou povahou 

si manželé Opočenští získali mno-

ho přátel ve  sboru a  také respekt 

protivníků. Jejich skromné a přesto 

bohaté životy byly svědectvím, že 

kvalita života člověka se nepočítá 

jen délkou let, ale především věr-

ností a  hojností ovoce, které z  něj 

vzejde pro druhé.

Jaroslav Derfl 
První kurátor sboru 
v letech 1947 – 1981

Josef Opočenský
Kurátor sboru v letech 1981 – 2002
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Maminka Evy přišla s  rodinou 

ve 13 letech v roce 1924 z polské-

ho Zelova. Usadili se v Polepech, 

kde si z  klobouku pana správce 

vylosoval tatínek místo, na  kte-

rém si postavili domek. Tatínek 

byl výpravčí, náboženstvím Če-

choslovák. Eva ve  školní době 

prošla náboženskou výchovou 

v  Encovanech, kazatelské stani-

ci třebenického a  později chot-

něveského sboru. Zde se věřící 

scházeli na bohoslužby v zámku. 

Na  konfirmační cvičení dochá-

zela k  chotiněveskému faráři Ja-

roslavu Opočenskému, který ji 

také v r. 1954 konfirmoval. 

Studovala na Zdravotnické ško-

le v Ústí n.L. na laborantku. Poté 

pracovala krátce v  Chomutově 

a  pak až do  penze v  litoměřické 

nemocnici, celých 60 let. S man-

želem lékařem měli dvě děti, Evu 

a Jaroslava.

Za  doby působení faráře Pe-

chara přijala pozvání do staršov-

stva a začala viditelněji pracovat 

ve  sboru. Když onemocněl ku-

rátor Josef Opočenský, převzala 

po  něm jeho místo v  čele lito-

měřického sboru. Spolu s odcho-

dem faráře Zdeňka Bárta do dů-

chodu se Eva Radimská rozhodla 

předat svoji roli kurátorky dál, 

ovšem ve  staršovstvu zůstává 

i nadále. 

Eva Radimská
Kurátorka sboru 2002 – 2017

Narodila se v roce 1957 v Bílovci 

na Ostravsku a žila s rodiči v Jisteb-

níku. Když jí byly čtyři roky, přestě-

hovala se rodina do Litoměřic-Po-

kratic. Zde Dana – jinak jí nikdo 

neřekne – prožila důležitá léta 

svého života, plná hledání povo-

lání, životního partnera, odpovědí 

na  životní otázky. Dobře se cítila 

ve sdružení mládeže za  faráře Slá-

my i později, bylo to zázemí, které 

ji podle jejích slov nejvíce formo-

valo. 

Stala se zdravotní sestrou, vdala 

se za  faráře Jana Opočenského. 

První dvě děti se narodily za  je-

jich působení v Strakonicích, dal-

ší děti v Krabčicích, poslední syn 

přišel do  rodiny v  Mělníku. Tam 

se také rodina rozšířila o mamin-

ku Kozákovou, když se rodiče ro-

zešli.

Jako sestra pracovala v  nemoc-

nici v  Litoměřicích, Strakonicích 

a  Teplicích, na  transfúzní stanici 

v  Mělníku a  v  dětském domově 

v  Teplicích a  Mostě. Nyní pracuje 

v  Hospicu sv. Štěpána v  Litoměři-

cích, jako důchodce už na  menší 

úvazek. 

A s jakým předsevzetím se - byť 

s pochybami, ale s elánem - ujala 

své nové role v  čele staršovstva? 

„Přála bych si, aby se lidé měli 

rádi. Navzájem se přijímali bez 

podmínek, sdíleli se, zajímali se 

o problémy druhých ve sboru, aby 

o nich něco věděli. Aby nezakrně-

li, viděli nové výzvy a  pokusili se 

o  relizaci. Neusnout, nezlenivět, 

být činorodí a  otevření – to je to, 

co od nás Pán Bůh chce. Mrzí mne, 

že členové sboru i  lidé v čele círk-

ve upadají v morálních zásadách. 

Stále mě překvapuje, že lidé nevě-

dí či zapomínají, co je správné – 

nebo to ani nechtějí hledat, stávají 

se svévolníky. Jsme lidé s chybami, 

ale proto máme evangelium pro 

nápravu, živého Boha, jeho pomoc 

ve  snaze postoupit aspoň o  stupí-

nek výš, zlepšit se, pomoci i  dru-

hým. Stále si však připomínám, že 

nejsem tady proto, abych soudila, 

ale abych pomáhala."

Danuše Opočenská
Kurátorka sboru od 2017
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70 LET CESTY: 1947-2017

V Y D A L O  S TA R Š O V S T V O  S B O R U  Č C E  V  L I T O M Ě Ř I C Í C H
Ř Í J E N  2 0 1 7

R o o s e v e l t o v a  7 1 6 / 7 ,  4 1 2  0 1  L i t o m ě ř i c e
+ 4 2 0  4 1 6  7 3 3  5 8 5

h t t p : / / l i t o m e r i c e . e v a n g n e t . c z


