
 
 

                     Světluše Košíčková 
 

Paní Světluše se narodila 26. 6. 1951 v Brně.  
Rodiče paní Košíčkové byli sezdáni v roce 1950 a její tatínek byl brzy poté povolán 
k výkonu základní vojenské služby do Špindlerova mlýna. Musel zde sloužit tři roky a 
v té době se mladým manželům narodila dcera Světluše.  Maminka paní Světluše se 
rozhodla, že se z Brna do Špindlerova mlýna za manželem přestěhuje celá rodina.  
 
Světluše byla pokřtěna a vedena k víře. Její maminka se s ní modlila a četla jí biblické 
příběhy. Největší vliv při výchově na ni ovšem měla její babička. Ta jí často povídala o 
životě v době první republiky a svém manželovi -  dědečkovi malé Světluše. Ten byl 
legionářem v Rusku, za druhé světové války byl zatčen a v roce 1942 popraven. Po 
manželově smrti byla Světluše pro babičku jediným smyslem života.  
 
V roce 1956 se rodina přestěhovala zpět do Brna.  
Do školy od první do páté třídy chodila paní Světluše v Brně na náměstí Míru, od 
šesté do deváté třídy studovala na základní škole na ulici Lerchově a poté na SVVŠ 
v Brně humanitní obor. „Jako děti jsme žili na silnici, lezli jsme po stromech a hráli 
badminton s tenisovými raketami.“ 
 
 Střední školu ukončila paní Košíčková v roce 1969. V této době se aktivně účastnila 
různých protestů proti nastalé politické situaci. 
Osobně pro ni v této době byla velmi důležitá návštěva Taizé ve Francii, kde všichni 
byli přívětiví, respektující a brali paní Světluši a její přítelkyni jako „lidi“. 
 



Paní Košíčková už kolem osmé a deváté třídy základní školy směřovala k tomu, že by 
ráda ve svém životě propagovala víru v Boha. Cítila, že pro lidi musí něco dělat po 
duchovní stránce. Maminka paní Košíčkové byla farářkou a také paní Košíčková se 
rozhodla studovat teologii na vysoké škole.  
Po dokončení vysokoškolského studia se paní Košíčková stala farářkou Církve  
československé husitské. Tomuto poslání zůstává věrná celý svůj život až  
do současnosti,  bez ohledu na ubíhající čas, měnící se vlády a politickou situaci. 
 
 

                                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpracovala Kristýna Mlčoušková, 9. B 


