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Vzpomínka na bratra kazatele 

Františka Zdychynce 
(bratr kazatel Jaroslav Kubový) 

 

Bratr kazatel Zdychynec patřil s Františkem Urbán-

kem a Bohuslavem Benešem ke třem kazatelům, 

kteří mne po mém vstupu na evangelickou bohoslo-

veckou fakultu v roce 1947 pomáhali při studiu 

duchovně formovat.  

 Bratr kazatel Urbánek mně, po mém marném 

úsilí o ubytování, opatřil umístění v domě jedné 

ţiţkovské rodiny, nedaleko svého bydliště. Několi-

krát v týdnu mne zval k pohovorům o mém studiu a 

duchovně mne usměrňoval. Po necelém roce však 

zemřel a svěřil před smrtí péči o mne ţiţkovskému 

kazateli Bohuslavu Benešovi.  

Byl jsem ve sboru pověřen vyučováním náboţenství 

a později i kázáním na stanicích. 

 Kdyţ později na bohoslovecké fakultě obnovil 

své přerušené studium bratr Michal a přidal se 

k němu bratr Menšík, rozhodl bratr Zdychynec, 

který se po smrti bratra Urbánka stal i při vedení 

sboru v Soukenické ulici předsedou Rady, ţe mám 

ze Ţiţkova přejít do praţského sboru. Tak jsem po 

dvouletém pobytu na Ţiţkově přešel do Soukenické 

ulice, kde mi bylo poskytnuto ubytování 

v modlitebně v místnosti u šatny. Tam jsem proţil 

necelé dva roky. 

 Po nich však rozhodla Rada, ţe mám být poslán 

do Ostravy a převzít správu tamějšího sboru po 

bratru Urbanovi, který po získání doktorátu theolo-

gie chtěl přejít na bohosloveckou fakultu v Praze. 

Byl jsem tehdy pro narušené zdraví opoţděn 

s dokončením studia, ale bratr Zdychynec mi řekl: 

„Na známkách, jaké dostaneš, ať ti nezáleţí. My tě 

potřebujeme v Ostravě. A tak jsem 15. června 1951 

byl se souhlasem církevních úřadů ustanoven správ-

cem ostravského sboru s připojeným Těšínskem. Po 

roce a třech měsících jsem ukončil studium na fa-

kultě a musel jsem hned nastoupit dvouletou vojen-

skou sluţbu. Krátce před jejím dokončením zemřel 

bratr kazatel Zdychynec (65 let, 19. X.). 

 Přejdu nyní k připomenutí toho, co mi při krát-

kém poznávání bratra kazatele Zdychynce zvláště 

vyniklo: 

 Při jeho nedělních kázáních mně vynikala jejich 

bibličnost aktuálním zaměřením na to, co jsme 

v této těţké době proţívali. Zvlášť jsem také oceňo-

val, ţe před nedělním kázáním měl slovo k dětem 

před jejich odchodem do besídky. Oslovoval takto 

nejen děti, ale i jejich rodiče, ostatní dospělé poslu-

chače a začal tuto sluţbu jako první v naší církvi. 

 Jako bohoslovec jsem velmi oceňoval jeho 

výklady v biblických hodinách. Bývaly v malé 

místnosti vlevo od vstupního schodiště v úterních 

večerech. Přinášely vzácný výklad biblických textů, 

ale byly k mému překvapení velmi málo navštíveny. 

O hodně početnější účast byla na pátečních modli-

tebných hodinách v malém sále. Bratr Zdychynec 

také kladl na společné modlitby velký důraz. 

 Významné také bylo, ţe shromaţďoval dospí-

vající mládeţ a slouţil jim k odpovědnému rozhod-

nutí pro následování Pán Jeţíše a přemáhání růz-

ných pokušení a vlivů nevěřícího světa. Svěřil mi 

také sluţbu mladším dorostencům. Na studenty 

bohosloví byl laskavý, ale i přísný. Byl jim příkla-

dem svou ukázněností a pílí i sečtělostí a vzděláním. 

 Musím také dodat, ţe těţce snášel stále větší 

podřizování církve církevním úřadům, které ustano-

vila komunistická vláda. Brzo předal všecko jednání 

s nimi bratru Benešovi, který byl tajemníkem Rady. 

Ten měl mimořádné obdarování pro trpělivé jednání 

s úřady. Velmi přispěl také k připojení těšínských 

sborů k naší církvi, kdyţ jejich další samostatná 

existence byla úřady zrušena. Bratr Zdychynec 

sluţbu tajemníka Beneše velmi oceňoval a respek-

toval. 

 Kdyţ byl bratr kazatel Zdychynec v roce 1954 

ve svých 65 letech (19/X) odvolán na věčnost, při-

neslo to v praţském sboru velké zarmoucení a otáz-

ky proč Pán Bůh dopustil tak předčasný odchod. 

Ale bratr kazatel Schneider, který si ho velmi váţil, 

řekl, ţe jej Pán Bůh odvolal včas, protoţe by určitě 

skončil v komunistickém vězení pro své zásadní 

postoje k projevům komunistické totality. Bratr 

Schneider proţil sám na sobě, co takové uvěznění 

znamenalo. I Boţí odvolání bratra Zdychynce 

z pozemského ţivota je svědectvím o Boţí odměně 

za jeho věrnost. Při jeho odchodu z pozemského 
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ţivota jsem byl před závěrem vojenské sluţby 

v slovenském Štúrově a nemohl jsem se účastnit 

pohřebního rozloučení s tímto krásným Boţím slu-

ţebníkem. 

Jaroslav Kubový 

 

Vzpomínka na bratra kazatele 

Františka Zdychynce 
(sestra Stanislava Šimicová) 

 

Já bych chtěla povědět několik slov, které jsem 

mohla s bratrem kazatelem proţít. 

Bylo to v době, kdy jsme ještě chodili do školy a ve 

středu odpoledne bylo náboţenství. 

 V té době jsme měli ve škole střídavé vyučová-

ní, a já a jejich Nadějka jsme měly odpoledne školu. 

A tak pro nás dvě měl bratr kazatel náboţenství 

dopoledne. A kdyţ potom v prosinci Nadějka one-

mocněla a v lednu odešla, tak samozřejmě měl bratr 

kazatel se mnou samotnou náboţenství aţ do konce 

školního roku. Takţe mu stálo za to tu hodinu se 

mnou jedinou strávit. Měl čas vţdycky pro kaţdého 

a pro kaţdého z nás měl i své slovo povzbuzení 

v našich všelijakých problémech. 

 Potom později, kdyţ uţ jsem byla v mládeţi, 

tak jsem, kdyţ sestra Kinclová se vdávala, tak bylo 

potřeba zaplnit místo „tetičky v besídce“ u nejmen-

ších dětí. A tak jsem byla vyzvána k tomu, jestli 

bych nechtěla tuto sluţbu konat. Samozřejmě jsem 

se pro to rozhodla a proţila jsem mezi těmi nejmen-

šími tohoto sboru dvacet pět let. Potom později jsem 

přešla mezi ty starší děvčata. Ráda na tu sluţbu 

vzpomínám.  

 Ale říkám, ţe bratr kazatel Zdychynec měl pro 

kaţdého čas a pro kaţdého slovo povzbuzení.  

 A za to jsem velice vděčná.   

Stanislava Šimicová 

 

Vzpomínka na bratra kazatele 

Františka Zdychynce 
(sestra Milada Maňásková) 

Pán mi daroval milost, ţe jsem mohla proţít svá 

dorostenecká a mládeţnická léta v našem sboru 

v Praze, Soukenické ulici, kde byl kazatelem bratr 

František Zdychynec. 

 Vzpomínám na něj s velkou úctou a vděčností. 

Z jeho sluţeb, nedělních shromáţdění a biblických a 

modlitebných hodin v týdnu jsem měla uţitek. Ve 

svém deníku z prosince 1940 jsem našla poznámku: 

„Je to zvláštní, ţe na co myslím v týdnu, to je mi 

v kázání vysvětleno.“ 

 Bratr kazatel slouţil i mimo kazatelnu, např. 

vyučováním školního předmětu náboţenství. Nebo 

kdyţ jsem byla po operaci slepého střeva, přišel mě 

do nemocnice navštívit. Dodnes si pamatuji, jaké 

krásné červené jablíčko přinesl a jak mě potěšil a 

povzbudil. 

 Můj ročník patřil mezi ročníky totálního pra-

covního nasazení v Německu. Moje spoluţačka mi 

radostně vyprávěla, ţe její tatínek sehnal protekci, a 

tedy do říše nemusí; ale ţe uţ další protekci zařídit 

nemůţe. Já jsem věděla, ţe mám také protekci – tu 

v nebesích. A potom za mnou přišli manţelé 

Zdychyncovi. Poslali mne za věřící sociální pracov-

nicí, díky jejímuţ doporučení byl můj lékařský 

nález pouţit jako důvod pro zamítavé stanovisko 

k pracovnímu nasazení.  

 4. ledna 1942 mne bratr kazatel s dalšími mla-

dými lidmi přijímal do sboru. Vybral pro nás text 1. 

Jan 5,1: „Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiţ 

abychom dítky Boţí slouli.“ 

 Chtěla bych zakončit slovy, která nám tehdy 

řekl: 

 

Jste učedlníky Pána Ježíše Krista.  

 

Přijali jste Otce, Syna i Ducha sv. za svého trojje-

diného Boha a Písmo svaté za pravidlo své víry a 

svého života. 

 

Všechno staré nechte za sebou. Strhněte za tím 

mosty. 

 

Vyznejte jej nejdříve před domácími, potom i před 

cizími. 

 

Nezapírejte Jej. 

 

Nenechte tupit Jeho jméno. 

 

Když ostatní haní Jeho zájmy, nemlčte. 

 

S radostí snášejte protivenství pro Krista. 

 

Nepomíjejte žádné příležitosti ke svědectví o Něm. 

 

Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev 

smlouvy věčné pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, 

Pána našeho, Ježíše Krista, učiniž vás způsobné ve 

všelikém skutku dobrém k činění vůle své, působě 

ve vás to, což jest libé před oblíčejem jeho skrze 

Jezukrista, jemuž sláva na věky věkův. 

 

Díky Pánu za vzácnou sluţbu bratra kazatele 

Zdychynce i za sluţbu jeho rodiny. 

Milada Maňásková 

 
 

 


