
Bohoslužby o velikonočních a svatodušních svátcích:
Květná neděle 9.4.
Telč   8,30 hod. (sborový dům)
Velká Lhota   9,00 hod. (sborová místnost)
Slavonice      16,30 hod. (spojeno s pásmem dětí a mládeže)
Velký Pátek 14.4. ( s vysluhováním sv. Večeře Páně):
Telč 18.00 hod. ( sborový dům)
Velká Lhota   9.00 hod. ( sborová místnost)
Valtínov 11.00 hod.
Dačice        14.00 hod. (Dům pečovatelské služby; včetně dětského pásma)
Hod Boží velikonoční 16.4. ( s     vysluhováním sv. Večeře Páně):  
Telč   8.30 hod. ( kostel sv. Ducha )
Velká Lhota   9.00 hod. ( dolní kostel )
Valtínov 11.00 hod.
Dačice 13.30 hod.
Slavonice 13.30 hod.
Hod Boží svatodušní 4.6. ( s     vysluhováním sv. Večeře Páně):  
Telč   8.30 hod. ( kostel sv. Ducha)
Velká Lhota   9.00 hod. ( dolní kostel)
Valtínov  11.00 hod.
Dačice             13.30 hod.
Slavonice        13.30 hod.    
Neděle 2.července –slavnostní bohoslužby s     VP a  konfirmací  
Velká Lhota            9,00 hod. (kostel)
V ostatních střediscích sdružení sborů se v tento den výjimečně 
bohoslužby nekonají,všichni jsou zváni na společné shromáždění do V.Lhoty
Pravidelné bohoslužby v     jednotlivých střediscích sdružení sborů:  
Telč: - každou neděli v 8.30 hod.
                         - sborový dům, nám. Zachariáše z Hradce č. 21 ( zimní 

  období)  nebo kostel sv.Ducha (letní období)
Dačice: - 1. a 3. neděli v měsíci ve 13.30 hod.

- sborová místnost, Palackého náměstí č. 58 ( ve dvoře)
Slavonice: - 1. a 3. neděli v měsíci ve 13.30 hod.

- sborový dům, Žižkova ul. 221
Velká Lhota: - každou neděli v 9.00 hod.

- sborový dům č. 31 ( zimní obd.) nebo dolní kostel ( letní  obd.)
Valtínov: - 1. a 3. neděli v měsíci v 11.00 hod.

- sborový dům č. 94 ( zimní období) nebo kostel ( letní období) 
DPS Dačice dle dohody (4x ročně s VP)
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Ježíš jim řekl: „Teprve až vyvýšíte
Syna člověka, poznáte, že já jsem to 

 a že sám od sebe nečiním nic, ale
 mluvím tak, jak mě naučil Otec.“

J 8,28

Milé sestry, milí bratři,

blíží se zase velikonoční svátky. Někteří si je připomínají jako svátky jara, jiní 
prožívají jako „vrchol“ velikonoční pondělí, které vlastně žádným svátkem není a další jsou 
třeba pyšní na to, že uhájili právo pracujícího člověka chodit stále i na Velký Pátek (kdysi 
považovaný za největší z evangelických svátků) do práce.

Z biblického textu evangelia podle Jana zaznívá i pro nás poselství o vyvýšení Syna 
člověka. Čeho že se vlastně ona slova týkají? Ježíšovo vyvýšení, o kterém evangelista Jan 
píše,  by  se  nehodilo  do  žádné  z reklam,  jak  si  zajistit   peníze  a  vliv,  netýkalo  by  se 
přednostní  touhy  po  zisku,  která  tak  často  hýbe  myšlením dnešního  člověka.  Ježíšovo 
vyvýšení se totiž v první řadě týkalo kříže jako symbolu potupné bolestné smrti na Golgotě 
za  branami  tehdejšího  Jeruzaléma.  Toto  vyvýšení  na  kříž   bylo  zpečetěním  pravé 
poslušnosti samého Boha, cesty neúnavné lásky, naděje a vytrvalé služby těm druhým. Ne 
náhodou pak s tím souvisí vyvýšení Ježíše k nebeskému Otci, k čemuž odkazuje Ježíšovo 
vzkříšení a událost prázdného hrobu o nedělním velikonočním jitru.

Kéž  nám  o  nastupujících  velikonočních  svátcích  ukazuje  tato  propojenost  Ježíšova 
vyvýšení na kříž s jeho vyvýšením do nebeské slávy cestu jedinečného Božího sklonění, 
cestu  smysluplné víry,naděje a lásky.

Petr Melmuk, farář

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velikonoční okénko pro děti.
Seřaďte slova správně do věty:
BOLESTI - BYLY - NEMOCI, - VŠAK -                - SEBE - NESL, - NA-

JEŽ - NAŠE - NAŠE  - TO - VZAL.

(Pomůcka: slovo vytištěné tučně je prvním slovem věty a slovo s tečkou poslední.)

Větu najdeme v Bibli:
a)  v evangeliu podle Lukáše, v 19.kapitole
b) u proroka Izajáše v 53.kapitole
c) u proroka Jeremjáše v 31.kapitole

(jen jedna ze tří nabízených možností je správná, víš i Ty, která?)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pěkné a smysluplné prožití velikonočních svátků vám všem přejí

Vaše staršovstva

Výročí  r.2006 /1.pololetí 2006/:

FS ČCE Telč: FS ČCE Velká Lhota u Dačic
60 let: Fajnorová Marie (Dačice) Straka Miroslav (Valtínov)

Straková Eliška (D.Němčice) Pudilová Vlasta (Mosty)
Antoňová Marie (Lidéřovice)

65 let: Polzerová Běla (Třešť) Klimešová Stanislava (Brandlín)
Tomášová Vlasta (Telč) Novotná Zdena (Markvarec)

70 let: Nováková Dobromila (Č.Rudolec)

75 let: Paclíková Věra (Telč) Bačáková Věra (Radlice)
Vondráková Libuše (Telč) Kolařík Jaroslav (Mysletice)

Lojka Karel (V.Lhota)
Menšík Josef (V.Lhota)
Němec Ladislav (Šach)
Plachá Marie (Heřmaneč)
Šabatková Milada (Č.Rudolec)
Zabloudilová Věra (Volfířov)

80 let: Cáhová Helena (Telč) Kopáčková Miluše (H.Němčice)
Melmuk Jiří (Telč) Štěrba Josef (D.Radíkov)
Tomíšková Jiřina (Slavonice) Žluč Jaroslav (Valtínov)

85 let: Budínová Vlasta (Řečice)
Kolmanová Bohumila (Radlice)
Michálková Libuše (Brandlín)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Církevní pohřby

FS ČCE Telč FS ČCE Velká Lhota u Dačic
Josef Dvořáček (Slavonice)  90 let Marta Buzková,r.Kovářová(Brandlín)   77 let
Božena Dvořáčková, r.Snížková Božena Bártů ,r.Kudrnová (Brandlín)    87 let

 (Slavonice)  84 let Jan Kudrna (Dolní Radíkov)        76 let
Milada Chromá,r.Nováková Bohumil Tůma (Heřmaneč)        85 let

(Ostojkovice) 91 let Zdeňka Kořínková,r.Straková(V.Lhota) 77 let
Ladislav Magni  (Telč)           82 let Jaromír Zabloudil (Volfířov)    78 let
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ze členů FS ČCE Telč a Velká Lhota u Dačic zemřeli v r.2005 ještě:

Antonie Říháková (Volfířov)       82 let
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Křty v r. 2005:
FS ČCE Telč FS ČCE Velká Lhota u Dačic

Krištof Lojka (Heřmaneč)
 



Přehled koncertních akcí ve Velké Lhotě:

sobota 27. května, 19:30, horní kostel: program v jednání

sobota 1. července, 19:30, horní kostel: Helfertovo orchestrální sdružení 
Brno, dirigenti Stanislav Kummer 
a Akihiro Otani (Japonsko)

sobota 15. července, 19:30, horní kostel: Meditace s violou – Petr Přibyl

sobota 22. července, 19:30, horní kostel: Komorní pěvecké sdružení 
Ambrosius, Hradec Králové, řídí 
Věra Doležalová

sobota 29. července, 19:30, horní kostel: program v jednání

sobota 9. září, 19:30, horní kostel: Komorní sbor Velká Lhota a PPS 
Mladost Brno, řídí Jitka Čudlá a 
Katarína Mašlejová

neděle 10. září, 10:15, horní kostel: varhanní seminář – Jitka Čudlá

sobota 16. září, 19:30, horní kostel: Jiřina Marešová – varhanní koncert

sobota 16. prosince, 19:00, horní kostel: adventní koncert, Komorní sbor 
Velká Lhota a hosté

-------------------------------------------------------------------------------------------------

O vel  kolhotecké větvi trasy Greenway  řemesel a vyznání  

  Ve dnech 9.-16. září se má konat již 4. ročník Festivalu řemesel a vyznání, který 
pořádá občanské sdružení Na dobrých cestách.
 Greenway  řemesel  a  vyznání  svým  názvem  připomíná  řemeslné  tradice  a 
historické zápasy o víru zejména v kraji pod Javořicí. Významným památníkem 
těchto  zápasů  je  právě  Evangelický  toleranční  areál  se  stálou  expozicí  Česká 
reformace v evropském kontextu.
  V  rámci  chystaného  festivalu  je  možné  se  zúčastnit  ve  Velké  Lhotě,  akcí 
uvedených v programech tohoto Zpravodaje.

Program mimořádných setkání v     naší sborové unii (sdružení sborů)   
Telč – Velká Lhota od jara do podzimu 2006 
(kromě koncertní sezóny ve Velké Lhotě, která je uvedena zvlášť)

3.června  - celodenní zájezd Podyjím po obou stranách státní hranice 
(bližší informace naleznete na letáčcích ve všech sborových střediscích)

18.června - rozhovor s konfirmandy po bohoslužbách v Dačicích, 15 hod.
2. července - konfirmace pro oba sbory ve Velké Lhotě,  9 hodin
6. července - slavnostní shromáždění v den M.Jana Husa ve Velké Lhotě,  9 hod., 

vystoupí občanské sdružení Exulant  (Hudební variace na téma Čtení 
z dopisů M.Jana Husa z Kostnice a Zprávy o umučení M.Jana Husa od 
M.Petra z Mladoňovic
(účinkují: Josef Čáp - Svitavy, Pavel Čáp  - Praha,  Sabine Federspieler - 
Vídeň, Pavel Koutník – Vídeň)

7.-14.července - letní setkání dětí a mládeže ve Velké Lhotě
27. srpna - zájezd k tradičnímu odpolednímu setkání u Studánky Páně
10. září - slavnostní shromáždění ve Velké Lhotě ke třem výročím:

225 let od vydání tolerančního patentu
130 let od dokončení památkového celku Evangelického tolerančního areálu 

(přestavba a dostavba tzv. dolního kostela z původní modlitebny)
5 let od zapojení stálé výstavy v tzv. horním kostele ve Velké Lhotě do 

aktivit Evropských protestantských muzeí-mezinárodní setkání ve 
V.Lhotě 1.5.2001

  9 hod. bohoslužby s VP v dolním kostele
11 hod. varhanní seminář - horní kostel (viz program koncertní sezóny)
15 hod. vernisáž výstavy Cesta Evropou s Konferencí evropských 

protestantských muzeí – dolní fara (dokumenty z míst, kam se na 
obvyklých turistických cestách málokdo dostane)

17 hod. historické pásmo spojené se soutěží(horní kostel) 
16. září - seniorátní setkání všech generací Horáckého seniorátu (program bude 

k dispozici ve všech sborových střediscích), 9 – 16 hod.

Z dalších seniorátních  akcí:
12. – 14. května seniorátní dny mládeže ve Strměchách
10. června seniorátní den dětí a učitelů nedělních škol ve Střížově

Z akcí Veritas:
14.-21. července pracovní soustředění mladých historiků



Střediska sdružení sborů ČCE Telč – Velká Lhota

  Desátým „jubilejním“ rokem žije zvláštní společenství dvou sousedních sborů, 
spojených nesčíslnými vazbami, včetně těch zcela osobních. Na počátku stála už 
dřívější několikaletá zkušenost stále rostoucí spolupráce, završením měl být 
rozhodnutím členů obou sborů sbor jediný, s pěti svébytnými a spolupracujícími 
středisky. Tento záměr se nemohl uskutečnit prostě proto, že nebyl schválen 
synodem a další zdlouhavé jednání v této věci by, jak vyplynulo z vizitace 
zástupkyň seniorátního výboru ve Velké Lhotě 2.10.2005, nepřineslo mnoho 
užitku. Řešením je tedy formální rozpojení obou sborů dosavadního sdružení, 
s nadějným výhledem pro velkolhotecký sbor, kterému by s „finanční injekcí“ 
z fondů celocírkevní solidarity mohl sloužit na plný úvazek samostatný duchovní. 
Telčský sbor sice na takové přispění spoléhat nemůže, s Boží pomocí je však 
odhodlán se o sebe ve spolupráci staršovstva,  staronového faráře i všech aktivních 
členů postarat sám. Vzájemné bratrské a sesterské vztahy opravdových účastníků 
sborového života na všech pěti místech nejsou touto administrativní změnou 
samozřejmě nijak dotčeny. Střediska jsou zde řazena podle abecedy.

Dačice - V 16.století druhé nejvýznamnější středisko Jednoty bratrské na 
jihozápadní Moravě (vedle Třebíče), sídlo evangelické vrchnosti Krajířů z Krajků 
(stavitelé obou dačických zámků i symbolu Dačic – renesanční věže).
  Scházíme se (většinou původem z vesnic kolem Velké Lhoty a Valtínova) v 
pronajaté místnosti ve dvoře domu čp.58 na Palackého náměstí. Dačice jsou jediné 
z našich středisek, kde nemáme vlastní objekt (sbor. dům, příp. kostel). Sborová síň 
je velmi útulná a cítíme se v ní příjemně nejen při bohoslužbách, ale i při 
vyučování dětí, konfirmačním cvičení, schůzích staršovstva telčského sboru či 
sejití delegátů celé unie.
  Kromě toho se scházíme 4x do roka i v Domě pečovatelské služby, kam 
přivážíme i naše členy z Domova důchodců v Budiškovicích.

Slavonice - Koncem 16.stol. významné město na spojnici Prahy a Vídně s dvěma 
zajímavými památkami z doby, kdy místní měšťané (němečtí luteráni) si 
vybudovali vždy v prvním patře dvou dnes památkově chráněných domů, 
„modlitebnu“ vyzdobenou freskami.
  Zpočátku, po 2. světové válce se první přistěhovalí členové původem často 
z velkolhoteckého, ale i novoměstského sboru scházeli v pronajaté synagóze. 
Nájem byl později zrušen a zbýval pouze soukromý dům. Od r. 1968 máme vlastní 
střechu nad hlavou. Dnes může náš sborový dům se zahradou sloužit nejen 
bohoslužbám, práci s dětmi, ekumenickým setkáním, ale i rekreaci mnoha hostů, 
kteří se většinou rádi vracejí.

Mladost z Brna pod vedením Kataríny Mašlejové. PPS Mladost již třikrát ve Velké 
Lhotě vystoupil a jeho zpěv byl vždy přijat s nadšením.
  V neděli 10. září v 10:15 bychom zřejmě zopakovali varhanní seminář. V loňském 
roce přišlo přes 20 zájemců, kteří se mohli dozvědět leccos zajímavého o lhoteckých 
varhanách.
  Druhý podzimní koncert bude patřit opět milovníkům našich varhan. V sobotu 16. 
září na ně zahraje Jiřina Marešová, studentka pražské AMU, kde studuje varhanní hru u 
význačného českého varhaníka Jaroslava Tůmy.
  Koncertní  sezónu uzavře adventní koncert,  pro něhož máme vyhrazen termín 16. 
prosince.  Vzhledem  k zimnímu  období  se  bude  konat  opět  od  19  hodin,  ostatní 
koncerty budou všechny začínat v 19:30. Případné změny časů či programů bychom 
včas  oznámili.  Bývá  náročné  zkoordinovat  všechny  požadavky  nás  organizátorů  a 
všech účinkujících, kteří jsou leckdy zdaleka, a tak občas k nějaké změně může dojít, i 
když se snažíme, aby jich bylo co nejméně.
  Vstupné bude v letošním roce 50,-Kč pro dospělé  /  25,-Kč pro  děti.  Vstupné na 
varhanní seminář je dobrovolné. Věříme, že i když dochází k určitému navýšení, není 
tato  částka  vysoká.  Stačí  si  porovnat  současné  ceny  vstupného  do  kina  nebo  na 
koncerty populární hudby, které se často pohybují ve stokorunových relacích i  zde, 
mimo velká města.
  Také v letošním roce jsme zažádali na Ministerstvu kultury o grant, ale zda ho 
dostaneme se dozvíme teprve v průběhu měsíce března. Samotný grant se pak 
vyplácí teprve v září, kdy již většinu akcí máme za sebou. To s sebou také přináší 
různé potíže, ale vše se dá překonat. Nejdůležitější je zájem vás, posluchačů, o naše 
koncerty.
  Rádi bychom letos obnovili ladění varhan. Varhany by se totiž měly ladit každý rok. 
Nechceme opět zatěžovat žádostmi o finanční příspěvek vás, posluchače, a proto se 
budeme snažit  tuto záležitost  vyřešit  sponzorskou podporou některé firmy, obce,  či 
nadace. Naše lhotecké varhany jsou památkově chráněné a tak si péči jistě zaslouží. 
Nezní  jen  na  koncertech (jako sólový nástroj  nebo jako doprovod zpěvu či  jiného 
nástroje), ale také na nahrávkách. V loňském roce tak vznikla nahrávka pro časopis 
Český bratr, zájem projevil také Český rozhlas. Letos v květnu by měla vzniknout také 
nahrávka  domácího  Komorního  sboru  Velká  Lhota,  kde  by  se  varhany  také  měly 
objevit. To vše přispívá k většímu povědomí o krásném nástroji a prostorách, které se 
zde nacházejí, ale také o Velké Lhotě jako takové.
  Pokud máte Internet, sledujte aktuální dění na adrese www.sweb.cz/JitPep - najdete 
zde termíny koncertů nejen ve Velké Lhotě, ale všechna vystoupení našeho pěveckého 
sboru. 

Budeme se těšit na vaši návštěvu na koncertech!
Vaši Josef a Jitka Čudlých

http://www.sweb.cz/JitPep


Jaká bude nová koncertní sezóna ve Velké Lhotě?

  Koncertní  sezónu v loňském roce 2005 hodnotíme jako úspěšnou. Proběhlo deset 
koncertů a také varhanní seminář. Naše koncerty navštěvovalo v průměru kolem 60 
posluchačů.  Nejméně  návštěvníků  (30)  to  bylo  na  prvním koncertě,  kdy  probíhalo 
mistrovství  světa  v hokeji,  a  nejvíce  navštívilo  adventní  koncert  s Radovanem 
Lukavským – přes 400 osob. Od nového roku 2006 veškerou organizaci koncertů ve 
Velké Lhotě bere na svá bedra nově založené občanské sdružení Komorní sbor Velká 
Lhota, které vedou manželé Josef a Jitka Čudlých. Toto sdružení má vlastně dvojí účel 
– zaštítit fungování stejnojmenného pěveckého sboru a zároveň koncertní sezónu ve 
Velké Lhotě. 
  Rádi bychom zde poděkovali všem těm, kteří nám s koncerty jakýmkoliv způsobem 
pomáhají,  a  chceme také  zdůraznit,  že  rádi  uvítáme v našich  řadách nové zájemce 
nejen o pomáhání při koncertech, ale především nové zpěváky. Pokud alespoň trochu 
znáte noty a máte hudební sluch, nestyďte se, domluvte se s námi a přijďte se podívat 
na zkoušku. Zkoušíme každou neděli ve Velké Lhotě od 18:00 do 20:30.
  A nyní již ke koncertům, které nás čekají.  Koncertní  sezónu 2006 otevře koncert 
v sobotu 27. 5. od 19:30 v horním kostele. Bohužel, účinkující, který byl domluven na 
tento termín, nám přesunul vystoupení na červenec, takže v současné době hledáme 
vhodný program pro tento koncert. Máme rozjednáno několik zajímavých možností, 
takže  věříme,  že  sezónu  zahájíme  důstojně.  Jednou  z variant  je  i  „Meditace 
s varhanami“ naší lhotecké varhanice MgA. Jitky Čudlé. Rovněž v letošním roce bude 
v květnu a červnu probíhat MS v hokeji a poté i ve fotbale, takže jsme se po loňských 
zkušenostech rozhodli uspořádat jarní koncert pouze jeden.
  V červenci nás zato čekají hned čtyři zajímavé večery. Prvním z nich bude sobota 1. 
července, kdy v tradičním čase 19:30 uvítáme v horním kostele Helfertovo orchestrální 
sdružení z Brna.  Jedná se o komorní  smyčcový orchestr,  který letos oslaví již 100. 
výročí svého trvání. Bude to také poprvé, kdy ve Velké Lhotě vystoupí orchestr.
  Další sobotu 8. července vynecháváme, neboť krátce předtím proběhne Slavnostní 
shromáždění ke Dni Mistra Jana Husa. Další koncert tedy proběhne 15. července, opět 
v sobotu  v 19:30  v horním  kostele.  Zde  vystoupí  koncertní  mistr  skupiny  viol 
z Národního divadla v Praze, pan Petr Přibyl s programem „Meditace s violou“, který 
již s úspěchem provedl  na různých místech naší republiky.  Pan Přibyl  sám projevil 
zájem  vystoupit  v našem  kostele,  neboť  pro  svá  vystoupení  hledá  „zajímavá  a 
netradiční místa“.
  V sobotu 22. července u nás přivítáme komorní pěvecké sdružení Ambrosius z Hradce 
Králové. Tento kvalitní dívčí pěvecký sbor nám pod vedením své sbormistryně Věry 
Doležalové  předvede  svůj  renesanční  a  barokní  repertoár,  možná  i  s doprovodem 
nástrojů – to je zatím v jednání.
  Závěrečný večer letní sezóny proběhne 29. července a program na tento koncert je 
rovněž zatím v jednání.
  Na podzim proběhnou dva koncerty,  které  opět  zařadíme do Festivalu řemesel  a 
vyznání na stezkách Greenways. První z nich se uskuteční 9. září a uslyšíme na něm 
domácí Komorní sbor Velká Lhota pod vedením MgA. Jitky Čudlé a dále smíšený PPS

Telč - Koncem 16. stol. vrchnost (pánové z Hradce) zamezila důraznější pronikání 
reformace do města, v 17. stol. Slavatové dovršili tento záměr založením jezuitské 
koleje.
  Na přelomu 19. a 20. stol. se do Telče přistěhovali evangelíci nejen z velkolhotecka, 
ale i z dalších bližších či vzdálenějších oblastí. V roce 1922  zakoupili a v r. 1923 
slavnostně otevřeli kostel sv. Ducha v centru města. Když pak r. 1965 bylo úředně 
přeneseno sídlo sboru ze Slavonic do Telče, neměl sbor jiný objekt než tento kostel a o 
žádný nesměl žádat. Nezbývalo než aby tehdejší farářská rodina zakoupila dům 
soukromě, a potom po čase, polovinu prodala církvi. Dnes se scházíme v tomto 
sborovém domě k bohoslužbám v zimě (v létě jsme v kostele, do něhož je bohužel 
přístup pouze přes dvůr sousedního domu), k biblickým hodinám, sejitím střední 
generace, vyučování, konfirmačnímu cvičení i různým dalším příležitostem. Také 
v Telči je možnost celoročního ubytování návštěvníků.

Valtínov - Legendární hrob Petra Valda  se zde sice nenalézá, obec však náležela 
k území osídlenému ve 14. stol. valdenskými. Později se připomíná Jednota bratrská i 
skrytí evangelíci v době pronásledování 17. a 18. stol. Po vydání tolerančního patentu 
zde nemohl vzniknout samostatný sbor, protože nedosáhl požadovaného počtu osob. 
Středisko bylo tedy přičleněno k Velké Lhotě. Jako její kazatelská stanice si postavilo 
v r. 1904/05 vlastní kostel, a potom v r. 1936 i faru – sborový dům.
  Dnes se scházíme v létě v opraveném kostele (loni jsme společně v rámci unie slavili 
jeho sté jubileum), v zimě ve sborovém domě. Rekreanti přijíždějící v létě oceňují, že 
obě budovy stojí uprostřed zeleně.

Velká Lhota - Na konci 18. stol. jedna ze 4 vesnic (ještě i Šach, Radlice a Brandlín), 
kde i po 150 letech pronásledování žilo více než 95% evangelíků. Když si nesměli 
opravit původně evangelický kostelík sv. Ducha u Šachu (dnes již zaniklý), postavili 
r.1783 modlitebnu ve Velké Lhotě (dnešní „dolní“ kostel bez kruchty a věže). K ní 
náležela „dolní“ fara. Zakrátko však v souvislosti s umělým rozdělením skryté církve 
české reformace se větší část sboru přehlásila od luterské k reformované („helvetské“) 
konfesi (jen tyto dvě nevlastní konfese byly tehdy povoleny). Bylo nutné postavit další, 
„horní“ faru. V modlitebně se obě církve střídaly až do doby, kdy si i evangelíci směli 
stavět kostely s věžemi a zvony. Potom byl tedy r. 1873 zbudován i „horní“ kostel a 
z bývalé modlitebny se přístavbou r. 1876 stal „dolní“ kostel. V r. 1918, po vzniku 
Československé republiky, se obě církve sloučily. Všechny budovy proto nyní náleží 
velkolhoteckému sboru ČCE a tvoří památkově chráněný evangelický toleranční areál, 
s jehož historií seznamují informační tabule naučné stezky.
  Scházíme se dnes v „dolním“ kostele v létě a na „dolní“ faře v zimě. Kromě toho se 
však v celém areálu koná mnoho dalších akcí, zejména v létě (jde o typickou rekreační 
oblast, kde rozdíl mezi zimou a létem je velmi podstatný). „Dolní“ fara slouží 
z převážné části rekreaci, o prázdninách zejména skupinám dětí a mládeže. V „horním“ 
kostele je stálá expozice „Česká reformace v evropském kontextu“ a památkově 
chráněné varhany slouží při koncertech, které pořádá Velkolhotecký komorní sbor.


