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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ,
BEZRUČOVA 41/7, 790 01 JESENÍK, IČO: 45237972

HISTORIE EVANGELICKÉ FARNOSTI V JESENÍKU
Historie našeho farního sboru sahá do poloviny 19. století. V roce 1851 byl
v Holčovicích (Hillesdorfu) na místě toleranční modlitebny postaven nový evangelický kostel. Kazatelé sboru v Holčovicích jezdili k občasným bohoslužbám také do
vzdáleného města Jeseníku (Freiwaldau). Roku 1878 se stal farářem v Holčovicích
Dr. Julius Kolatschek. Za jeho působení se evangelíci v Jeseníku rozhodli, že zde zřídí filiální sbor. Stalo se tak 7. prosince 1879. Bylo zvoleno šest presbyterů a zřízena
byla také lokální sekce Spolku G. Adolfa (Gustav-Adolf-Vereins).
Se stavbou kostela se započalo 13. října 1881, kdy byl položen základní kámen. Celá
stavba probíhala v l. 1881–1882 (parcela byla koupena 28. 5. 1881 za 2.425 guldenů),
interiér kostela byl dokončen v r. 1883. V tomto roce byl také zavěšen zvon
a zakoupeny varhany. Celá stavba kostela byla financována sbírkami malého sboru,
ale také značným darem holandské princezny Marianny von Nassau a Oranien (její
první příspěvek čítal 10 000 guldenů). Ve stejné době byla postavena také sousední
fara. Náklady na veškeré stavby byly tyto: kostel: 29.187 guldenů, fara: 14.000 guldenů, úpravy parku: 25.000 guldenů. V r. 1883 se jeseničtí evangelíci usnesli, že namísto filiálního sboru budou samostatnou farností. Svolení církevních úřadů obdrželi
21. 5. 1883. Již za několik měsíců 15. 10. 1883 se konala velká církevní slavnost vysvěcení kostela a uvedení do služby prvního faráře. Této slavnosti se účastnila řada
významných hostů: Vévodkyně Wilhelma von Mecklenburg (dcera princezny Marianne), zástupci církve, mnoho politických osobnosti monarchie, zástupci městské
správy, atd.
Prvním farářem sboru byl Karl Brudniok (1883-1885). Farnost měla v této době asi
400 členů. Po něm přišel do sboru Johan Kulisz, ale pobyl zde jen jeden rok. Po něm
působil v Jeseníku Hugo Piesch (do r. 1889). Delší dobu byl kazatelem sboru Hermann Brautigam (do r. 1903). Poté zde do r. 1937 sloužil Hugo Folwartschny (autor
knížečky o dějinách evangelického sboru v Jeseníku). Posledním farářem sboru byl
Siegfried Hofman.
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Po válce byl r. 1946 odsunut s ostatními členy německého evangelického sboru. Jako
duchovní působil dále v Německu. V roce 1946 vznikl v Jeseníku sbor Českobratrské
církve evangelické. Jeho členy byli evangelíci přišlí do kraje z Valašska, slovenští
evangelíci a jiní křesťané z mnoha míst Čech a Moravy. Práci zde začal farář Jaroslav
Choděra, prvním kurátorem byl František Kaštánek. Od r. 1948 sloužil ve farnosti
vikář Jaroslav Čihák. Působil zde do r. 1964. V r. 1965 byl farářem sboru Vlastimil
Sláma. Dne 15. 5. 1966 se stal novým farářem Luboš Kabíček. Setrval zde do r. 1981.
Potom byl sbor administrován A.Petrem z Javorníka. V l. 1984–1991 byl farářem
sboru Jan Krupa. Od r. 1993 do r. 1998 Tomáš Molnár. Od září 2000 do r. 2008 Pavel
Prejda. Od roku 2009 je farářkou Daniela Havirová, v době její mateřské dovolené
(2013–2014), administroval sbor Vlastislav Stejskal ze Zábřehu na Moravě.
Evangelická farnost má dnes na území od Zlatých Hor až po Ramzovské
a Červenohorské sedlo cca 240 členů. Bohoslužby se konají v Jeseníku a příležitostně
v různých zdravotních a sociálních zařízeních.
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