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Úvod

Vážení členové, přátelé, příznivci ale i široká občanská veřejnosti, v minulém roce jsme si připomínali 
500 let Lutherovy reformace a také i tento rok si připomeneme 100 let od založení Československé repub-
liky. Aby událostí nebylo málo, Hereditas slaví 1. rok své existence. Dovolte mi, abych se společně s Vámi 
podíval, co všechno se událo od naší ustavující členské konference konané 21. 11. 2017.  Po období příprav 
a přeregistrace jsme začali s Boží pomoci naplňovat úkoly, které jsme si zadali. Nejsme žádní historici 
nebo profesionálové, i když s takovými spolupracujeme, ale i přesto chceme bádat a zdokumentovat udá-
losti v církevní historii – a to hlavně v evangelických církvích (i církvích evangelikalního zaměření) na Tě-
šínském Slezsku. Máme plnou podporu Diakonického vzdělávacího centra Vladislava Santariuse (dále jen 
DVC), v němž bylo zřízeno muzeum, knihovna a archív. Tímto děkujeme představitelům Slezské diakonie, 
že můžeme plně tyto prostory využívat. 

Mnohokrát mi vyvstane otázka: Jak naložíme s dědictvím a odkazem našich předků a co přenecháme 
dalším generacím?

Jsme křesťanské společenství, proto čerpáme motivaci a příklady z biblických doporučení. V Žalmu 
71,17–18 jsou zapsána tato slova krále Davida: „Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji 
tvoje divy. Ani ve stáři a v šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky 
tvé paže a s tvou bohatýrskou sílou všechny, kteří přijdou. Usilujme o to, aby i pokolení po nás bylo 
seznamováno s Božími skutky i u nás ve Slezsku až do doby druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Chceme 
si stále připomínat slova k Židům 13, 7–8: „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. 
Myslete na to, jak dovršili svůj život. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“
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Historie

Právě uplynulo 100 let od nové epochy křesťanských sociálních služeb na Těšínském Slezsku. Ještě za 
doby Rakousko–Uherska v roce 1917, a tedy v době 1. světové války, bylo rozhodnuto o výstavbě domova 
pro sirotky a seniory Betezda v Komorní Lhotce. Za první republiky přibyly další domy Betanie a Sarepta. 
Slezská evangelická církev a. v. jako zřizovatel je spravovala až do roku 1960, kdy je zkonfiskoval českoslo-
venský stát a jeho socialistické zřízení. Posledním ředitelem těchto křesťanských sociálních domovů byl 
tamní pastor Vladislav Santarius. Po politických změnách v roce 1989 byly některé budovy předány k po-
skytování sociálních služeb právě vzniklému občanskému sdružení – Slezské diakonii, které vzniklo 27. 11. 
1990. V té době organizace čítala 352 členů. 

Boží požehnání, dynamický rozvoj, nadšení pro pomoc potřebným a rovněž píle zaměstnanců a dobro-
volníků způsobily, že se toto občanské sdružení rozdělilo na profesionální křesťanskou organizaci Slezskou 
diakonii a dobrovolné Sdružení přátel Slezské diakonie (dále jen SPSD). SPSD fungovalo od 16. 8. 1996 a po 
více než 20 letech své působnosti její členové vyhodnotili, že svou činností již naplnili všechny body STA-
NOV a tím splnilo svůj účel a cíl. 

Prosili jsme Pána Ježíše o moudrost ve věci dalšího směřování a cíle. Ve Skutcích sv. apoštolů 15, 28 
je zapsáno: „Rozhodl totiž Duch svatý i my.“ I my s Boží pomoci, jsme se rozhodli zaměřit na aktivity 
spojené s dědictvím slezského protestantismu.  A tak na Konferenci členů dne 14. 3. 2017 byly odsouhlase-
ny nově zpracované STANOVY a následně proběhla volba Rady do nově vznikající Historické společnosti  
HEREDITAS z. s. 
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Poslání a cíle

Úkolem a cílem Historické společnosti HEREDITAS z. s. je 
studovat dějiny protestantismu ve Slezsku, hlavně na území 
České republiky. Poznatky a stanoviska vhodnou formou 
prezentovat nebo publikovat. Zaměření je ekumenické 
a nepodléhá přímo žádné církvi ani náboženské společnos-
ti. Úzce spolupracuje zejména se Slezskou diakonii a jejím 
DVC, Slezskou církví evangelickou a. v., Křesťanským spo-
lečenstvím z. s. a dalšími společnostmi a organizacemi po-
dobného zaměření v České republice i v zahraničí.

Dále chceme spolupracovat s Muzeem Jiřího Třanovské-
ho v Třanovicích, Těšínským muzeem v Českém Těšíně, 
Evangelickým sborem v Cieszynie a jeho muzeem, Diakonátem Eben–Ezer v Dzięgielówie v Polsku, Zem-
ským archivem v Opavě, evangelikalními sbory hlavně na Těšínském Slezsku a rovněž se spolkem VERITAS 
z. s., jenž se zaměřuje na dějiny české reformace. 

Chceme pořádat konference, výstavy, přednášky,  
exkurze, zájezdy se zaměřením na dějiny reformace, pro-
testantismu, pietismu, probuzeneckých a misijních hnutí 
a křesťanské sociální služby. Dále se chceme podílet na 
rozšiřování archívních i knihovních fondů a muzejních 
sbírek. Ve své činnosti se zaměřujeme i na jiné již existu-
jící památky, pomníky, významná místa a objekty spojené 
se slezským protestantismem. Zde chceme začít novou 
službu – průvodcovství s komentovanými prohlídkami.
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Organizační struktura

Nejvyšším orgánem společenství je Konference členů. Schází se k řádnému zasedání alespoň jednou 
za rok. Rozhoduje o zásadních organizačních i provozních záležitostech např. změnách stanov, volbách, 
finančních prostředcích.

Rada je volena Konferencí členů a je tvořena třemi členy, kteří jsou rovněž statutárními zástupci společ-
nosti a zastupují ji navenek.

Výbor společenství je výkonným orgánem. Tvoří jej zástupci jednotlivých sekcí např. diakonie, církev, 
vnitřní misie a probuzenecká hnutí, školství, děti a rodina, publikační a vydavatelská činnost, záznamová 
technika a digitalizace, hudba a zpěv, sběratelské aktivity, výstavy nebo průvodcovství.

Kontrolní a revizní komise má tři zvolené členy, vykonává dohled nad hospodařením. Vypracovává reviz-

ní zprávu, kterou předkládá členské konferenci.

Lumír Svoboda

předseda

Česlav Santarius

místopředseda

Karla Glosová

člen rady

Adam Cieślar

náhradník 
člena rady
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Činnost v roku 2018

• Na Nový rok po obědě se vydaly některé rodiny ze sboru SCEAV Třanovice na horu Godula k ,,Lesnímu koste-
lu“. Zde jim Lumír Svoboda vyprávěl o historii a současnosti tohoto památného místa. V našem programu a po-
slání je kromě jiných důležitých činnosti, rovněž průvodcovství a historické výklady na významných místech.
• Již 2. ledna Rada společnosti jedná o podání projektové žádosti na Moravskoslezský kraj v oblasti – výstavní 
činnosti. Viz zápis č. 1/2018. 
• Dne 27. února proběhl Výbor společnosti. Vše projednané je zapsáno v zápisu 2/2018.   
• O historické události a objekty v Komorní Lhotce je zájem i u mladé generace. Dokladem je návštěva mládeže 
ze SCEAV Třanovice a jejich hostů z pražského baptistického sboru, která se uskutečnila 3. března. Průvodcem 
jim byl Lumír Svoboda. 
• Na konferenci Křesťanského společenství, z. s. byl dne 7. dubna na středisko Karmel do Smilovic pozván před-
seda Lumír Svoboda. Přítomným nastínil účel a cíl nově vzniklého spolku Hereditas a vyzval k bližší spolupráci.    
• Sbor SCEAV Nebory pořádal 14. dubna návštěvu v DVC Vladislava Santariuse – muzeu v Českém Těšíně. Ko-
mentovanou prohlídku provedl Česlav Santarius. 
• Dne 18. dubna byl svolán Výbor společnosti. Připravovaly se jarní aktivity. Z průběhu jednání je zápis 3/2018. 
• O naší nové službě průvodcovství se dozvídají i v zahraničí. Česlav Santarius dne 13. dubna provedl komento-
vanou prohlídkou v Českém Těšíně v DVC – muzeu. Přijela skupina 25 osob z Towarzyszstwa Ewangielickiego 
z Bielska. 
• Towarzyszstwo Ewangielickie z Cieszyna Polska, pod vedením Wl. Sosny, pořádalo dne 3. května zájezd 25 
osob k ,,Lesnímu kostelu “ Na Zakamenu v Nýdku. Prohlídkou s historickým výkladem jim posloužil Adam 
Cieślar.
• 8. května se pod vedením manželů Rudolfa a Miriam Maroszových  vydala do Komorní Lhotky skupina 50 osob 
ze sboru SCEAV Třinec a spolku ,,Šance podaná ruka“. Historickým výkladem jim posloužil Lumír Svoboda.
• Sdružení sester ze sboru SCEAV Albrechtice a Bystřice pořádalo 8. května zájezd ,,Po stopách Moravských 
bratří“ do Suchdolu a Kunína. Průvodci jim byli Žofie Buryjanová a Adam Cieślar.
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• Nejen hosté z České republiky, ale i ze sousedního Polska, chtějí poznávat naše církevní dějiny a pamětihod-
nosti. Dne 12. května přijela do Komorní Lhotky skupina 50 osob z evangelického sboru Wisly – Czarnego. Prů-
vodcem jim byl Lumír Svoboda.
• Do podvědomí i na Slovensku se dostalo DVC Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Dne 19. května zde zaví-
tala skupina z evangelického sboru z Levic. Doprovázel je Česlav Santarius.
• Na den 19. června svolává Rada společnosti Výbor. Towarzystvo Ewangielickie z Polska (předseda Król) mají 
zájem o spolupráci s naším společenstvím.  Vše další v zápisu č. 4/2018. 
• Místopředseda Česlav Santarius dne 19. června odjel do Prahy na Valnou hromadu spolku Veritas. Jeho úkolem 
bylo upřesnění vztahů mezi spolky Veritas a Hereditas. Loni v únoru jejich Výbor měl své posezení u nás v DVC. 
Informovali nás o jejich aktivitách a pozvali k spolupráci. 
• Na XcamP do Smilovic přijelo mnoho vzácných hostů, mj. i z amerického města Minnesota. 15. července Lumír 
Svoboda na hoře Godula u tolerančního pomníku vyložil této návštěvě i mládeži naše křesťanské dějiny.
• Rada pozývá členy Výboru na společné jednání do Českého Těšína, které se koná v DVC (knihovně nebo mu-
zeu). •Dne 4. září Výbor projednal návrh, který chce předložit vedení SCEAV a biskupovi Tomáši Tyrlíkovi: jedná 
se o splynutí historické komise se spolkem Hereditas.  Vše další je uvedeno v zápisu 5/2018.
• Ve sboru SCEAV v Komorní Lhotce dne 5. září proběhla mezinárodní konference k uctění památky místního 
pastora, zakladatele misijního hnutí a diakonie Karola Kulisze. Jedním z přednášejících byl Česlav Santarius.
• Česká televize Ostrava natáčela v ,,Lesních kostelích “ na Goduli, Zakamenu a Kostelkách pro dokumentární 
film ,,Pod nebeskou klenbou“. Při natáčení spolupracoval Adam Cieślar. 
• 23. října se uskutečnilo v Českém Těšíně v DVC knihovně setkání Výboru. Připravoval se odborný seminář 
a členská konference. Zápis č. 6/2018.
• Do Muzea protestantismu DVC v Českém Těšíně byl Adamem Cieślarem zhotovený informační kiosek (termi-
nál) pro video a audio prezentace. Mezinárodní návštěvy, tímto mohou slyšet komentáře v angličtině, němčině, 
polštině. 
• Na 6. listopad jsme připravili pro širokou veřejnost seminář na téma: Vznik Československé republiky a počá-
tek dělení dosud jednotné evangelické církve v rakousko–uherské  monarchii.
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Průvodcovství
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Mezinárodní konference Po stopách K. Kulisze
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Členská konference
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Plán činnosti v roce 2019

• Zrealizovat odbornou konferenci – Rok vděčnosti za svobodu.  
30 let sametové revoluce…
• Oslovit další dobrovolníky k službě průvodcovství: v muzeu DVC, 
Lesních kostelích, tolerančních sborech a nám známých pamětních 
místech. 
• Vytisknout informační leták: „Protestantská stezka“, ve kterém by 
byly srozumitelné popisy s mapkou významných míst spojených s pro-
testantismem např. škola a kostel Jezusowy v Cieszynie, muzeum Třa-
novského v Třanovicích, lesní kostely - na Goduli, Rovnici, Zakamen a další křesťanské pamětihodnosti.   
• Uskutečnit tematický výlet nebo zájezd s komentovanými prohlídkami vybraných protestantských pa-
mátek.
• Navázat partnerství s podobnými společnostmi typu Hereditas.
• Nabídnout sborům, školám, seniorům, dorostu a mládeži seznam průvodců po historických a pamět-
ních místech.

 Závěr 

Chceme vyjádřit vděčnost a poděkování našemu Pánu Ježíši za to, že můžeme být v jeho službě, máme 
možnost šířit do podvědomí širokého okolí jeho Evangelium o záchraně každého člověka. Z jeho milosti 
a jsme se rozhodli zkoumat a poznávat, jak žili naší předkové, ale rovněž předávat svědectví a zkušenosti 
mladé generaci.

 Ať nám všem Bůh žehná. 

Zapsal:   Lumír Svoboda

 předseda spolku

výbor společenství
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Výbor spolku


