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    Nehodnoceno

Prodejní cena70 K?

Prodejní cena bez DPH64 K?

Vzpomínky spoluzakladatele Církve ?eskoslovenské husitské

Popis

Pozd?jší fará? Církve ?eskoslovenské Oskar Malý se narodil ve Vídni 5. února 1876 v rodin? ?eského ú?etního podd?stojníka. Otec Martin
pocházel z Pa?lavic na Hané. Na vojn? sloužil u pevnostního d?lost?electva v Terstu, kde se oženil se Slovinkou z Lublan?. V roce 1875 ho
coby vojenského ú?edníka p?eložili do Vídn? k d?lost?eleckému arsenálu a v p?íštím roce se práv? zde narodil syn Oskar. Vzhledem k otcovu
povolání se rodina se šesti d?tmi ?asto st?hovala, až nakonec z?stala na Morav?. B?hem ?astého st?hování se Oskar od d?tství setkával s
mnoha novými lidmi a také s prost?edími, kde se vedle n?m?iny a italštiny hovo?ilo ?esky a polsky. Rodina se vždy považovala za ?eskou a v
tomto duchu vychovávala i d?ti.
Jako st?ední školu si Oskar zvolil ?esko-n?mecký seminá? v Krom??íži. K dosavadním jazykovým znalostem pak p?ibyla ješt? latina. Již tehdy
m?l však svoje vyhran?né názory zejména v oblasti národní a na ve?ejném n?meckém gymnáziu, kde ukon?oval 7. a 8. ro?ník studia, orga-
nizoval studenty a dával najevo nespokojenost s germanizací i sociální politikou. Po maturit? 1895 se rozhodl jít do Olomouce studovat na
kn?ze. K tomuto rozhodnutí sám pozd?ji napsal: „?íkal jsem známým, že nebudu kn?zem tuctovým, nýbrž osvíceným, nebudu lidi balamutit, ale
vzd?lávat. U mnohých kn?ží se mi nelíbila nest?ídmost v jídle a pití a též lakota a hromad?ní mamonu. Takovým nikdy nebudu, sliboval jsem
si.“
V Olomouci složil fará?skou zkoušku a pozd?ji i katechetskou pro m?š?anské a nižší st?ední školy. Od 15. zá?i 1907 nastoupil ve Strážnici na
místo katechety chlapecké m?š?anské školy. O rok pozd?ji se 6. zá?í 1908 uvolnilo místo zatímního katechety na m?š?anské škole v Uherském
Brod? a do roka zde obdržel definitivu.
Dne 8. ledna 1920 odhlasovalo v Praze na Smíchov? 140 reformních kn?ží utvo?ení národní církve, kterou nazvali Církví ?eskoslovenskou.
Malý byl 11. ledna 1920 definitivn? katolickou církví suspendován a 12. b?ezna 1920 ustanoven fará?em Církve ?eskoslovenské pro Uherský
Brod a okolí.

zdroj https://www.ub.cz/vyznamne-osobnosti/osobnosti/maly.html
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