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Slovo úvodem 

Milí přátelé,

pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že
duchovní filosofie a služba se stává po mnoha letech normální součástí naší společnosti. Vnímám to
nejen já jako závazek a úkol, kterého se bohužel nemohl dožít můj vzor a nade vše milovaný učitel
pan Josef Zezulka. Věřím ale, že se na vše dívá z druhé strany se shovívavým úsměvem.

Váš

 Tomáš Pfeiffer
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1. Základní údaje o Společenství Josefa Zezulky

Název:         Společenství Josefa Zezulky

Sídlo:         Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00  

IČO:         03659925

Statutární orgán:     Tomáš Pfeiffer, sanátor

Zápis v rejstříku:    rejstřík církví a náboženských společností vedený Ministerstvem kultury ČR,
číslo registrace: 63861/2014-38.

2. Poslání a činnost, hospodaření  náboženské společnosti

Společenství Josefa Zezulky je náboženská společnost  nového typu pracující  ku prospěchu celé
biosféry.  Náboženská  společnost  a  její  duchovní  učení  vychází  z díla  přinašeče  Josefa  Zezulky
(narodil se 30. 3. 1912 v Brně – zemřel 13. 12. 1992 v Praze), tvůrce životní filosofie Bytí a její
součásti biotroniky, tj. náboženské nauky nového typu. Společenství Josefa Zezulky si klade za cíl
předkládat  a  objasňovat  novodobou  náboženskou  nauku  životní  filosofii  Bytí  a  její  součást
biotroniku tak, jak je přijal a předložil přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz.
Vzdělávání  v náboženské nauce je organizováno v duchovním vzdělávacím systému  Duchovní
univerzita Bytí, zkratka DUB. 

Posláním náboženské společnosti  je naplnit  svobodu myšlení,  svědomí a náboženského vyznání
šířením,  praktickým naplňováním a  uskutečňováním  náboženské  nauky  nového  typu  přinesené
Josefem Zezulkou, a sice bohoslužbou, vyučováním, vzděláváním, náboženskými úkony, duchovní
službou a ostatními vhodnými formami.

Počátky společenství spadají do období, kdy došlo k duchovnímu probuzení přinašeče duchovní
nauky  Josefa  Zezulky,  tedy  do období  po  roce  1945.  Krátce  poté  začínají  duchovní  setkávání
duchovních skupin. V rámci přednášek, duchovních setkávání a dalších akcí Duchovní univerzity
Bytí  je  náboženská  nauka  předkládána  široké  veřejnosti  již  od  roku  1994.  Slavnostní  zahájení
Duchovní  univerzity  Bytí  se  konalo  dne  30.  3.  1994  na  duchovním setkání  v  Obecním domě
v Praze.

Náboženská  společnost  naplňuje  svou  činností  vytyčené  cíle.  Veškeré  aktivity  náboženské
společnosti  byly  plně  podřízeny  základnímu  úkolu  tak,  aby   potřebným mohlo  být  pomáháno
a široké veřejnosti mohla být předkládána životní filosofie Bytí přinesená panem Josefem Zezulkou.

Dne 30.  března v Den otevřeného nebe,  který  je  náboženskou společností  pokládán za největší
duchovní svátek v roce,   se uskutečnilo za velkého zájmu veřejnosti tradiční slavnostní setkání
u příležitosti slavnostního slibu posluchačů 1. stupně DUB  – pouť na horu Říp a den otevřených
dveří  v  domě  Biotronické  centrum  sociální   pomoci  s doprovodným kulturním programem.
V rámci slavnostního duchovního setkání na hoře Říp byla oficiálně zahájena činnost právnické
osoby - náboženské společnosti Společenství Josefa Zezulky a současně jeho dvou evidovaných
právnických osob – Biotronika Josefa Zezulky a Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky. 



Společenství Josefa Zezulky bylo během celého roku  prezentováno na duchovních přednáškách
a duchovních  aktivitách  spojených  s  životní  filosofií  Bytí  a  biotronikou.  Duchovní  vzdělávací
aktivity spojené s duchovní službou, žehnáním a biotronickým duchovním působením se konaly na
mnoha  místech  naší  republiky.  Na  přednáškových  setkáních  byla  filosofie  Bytí  předkládána
zájemcům formou odpovědí na dotazy a diskusí o otázkách duchovní cesty, vývoje života, osudu,
celoživotních  zákonitostí  a  další  duchovní  témata  zajímající  posluchače.  Veřejná  prezentace
náboženské společnosti   byla  dále  prováděna zejména v tisku,  na internetu a dalších aktivitách
spojených se životní filosofií Bytí.  

Byli  ustaveni  koordinátoři  jednotlivých  územních  a  místních  společenství,  revizor  a dále  byly
ustaveny sekce, a sice sekce čestných členů a právní sekce.  Byly zahájeny a provedeny přípravné
práce  pro  vydávání  časopisu  BIOTRONIKA,  který  bude  vydáván  pod  odbornou  záštitou
Společenství Josefa Zezulky a evidované právnické osoby Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky.
Náboženská společnost v daném období nevyvíjela ekonomickou činnost.

3. Závěr

Společenství Josefa Zezulky děkuje všem za jakoukoliv pomoc a sounáležitost životní filosofii Bytí
a její součásti biotronice.

V Praze dne 30. června 2016

Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a pověřený pokračovatel přinašeče Josefa Zezulky


