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Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou
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BIBLICKÝ VERŠ MĚSÍCE:

„Připravte cesty Páně, vyrovnejte mu stezky.“

(Markovo
evangelium 1,3b)

Milí čtenáři našeho zpravodaje, sestry a bratři, všichni lidé dobré vůle.
Letošní advent začínáme prožívat první prosincovou neděli. Poslední, čtvrtá neděle
adventní bude zároveň Štědrým dnem. Do západu slunce je neděle adventem a při východu první hvězdy začne noc narození Páně. Rozezní se po celé zemi píseň: „Tichá noc,
svatá noc…“
Tolikrát jsme ji slyšeli a sami zpívali. Víte, jak vznikla?
V malé rakouské vesničce Oberndorf žil kněz, pan farář Moor. Právě uděloval dětem
z farního sboru ponaučení, jak mají na Štědrý večer zpívat. Pod klenbou se šířilo veselé
štěbetání a chichotání. „Klid, buďte zticha. Začínáme!“ Ale jak pan farář Moor zmáčkl
klávesy, z varhan vyšly podivné zvuky. „To je divné,“ kroutil hlavou mladý kněz. Otevřel
dvířka a z varhan vyběhlo několik myší, jako když střelí, a za nimi kočka. Chudák farář
Moor. Co teď? Varhanní měch byl na několika místech prohryzaný od myší. Farář Moor
byl smutný a bezradný. „No nic, obejdeme se bez varhan,“ pomyslel si. Jenomže děti se
vrhly za myší rodinou a kočkou v kostele nezůstala ani noha. Tu si vzpomněl na svého
přítele Franze Grubera, který učil v místní škole a uměl hrát na kytaru. Když farář Moor
zaklepal na dveře, Franz Gruber opravoval školní práce v chabém světle lucerny. „Musím
vymyslet něco nového na půlnoční bohoslužbu. Nějakou jednoduchou písničku, při které
bys mě doprovázel na kytaru. Už jsem dal dohromady text. Teď potřebuji, abys k němu
složil hudbu… Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“ Jakmile za farářem Moorem zapadly
dveře, vzal Gruber do ruky kytaru, prohlédl si text a začal hledat vhodnou melodii. Byla
tichá moc a sněhové vločky jako by se zastavily u jeho oken, aby si tu píseň mohly lépe
poslechnout. Přesně o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný lidí. Hlavní oltář zářil
do tmy ve světle lampiček a svíček. Farář Moor sloužil půlnoční bohoslužby. Když slovy
Lukášova evangelia oznámil narození Spasitele, zamířil s mistrem Gruberem k jesličkám
a rozechvělým hlasem za doprovodu kytary zanotovali: „Stille Nacht, Heilige Nacht“
(Tichá noc, svatá noc). Píseň dozněla a v kostele zavládlo ticho. Ale vzápětí je s nimi
opakovala ke slávě Ježíšově celá vesnice jako zástup andělů, o kterém se píše v evangeliu
podle Lukáše. A od té doby se tato píseň zpívá nejen v Oberndorfu, ale po celém světě.

Kéž je pro nás tento příběh velkým povzbuzení. Velké požehnání se rodí z malých
začátků! Dokonce naše prohry Bůh promění ve velkou výhru!
Lidskýma očima viděno, tam, kde si farář Moor nevěděl rady, Bůh už měl připravené
to nejlepší řešení! Jenom je přijmout, hledat a uposlechnout. Tak to bylo s písní Tichá
noc, tak je tomu se vším v našich životech. Přeji nám všem, prožívat a zakoušet s Bohem,
tuto každodenní zkušenost.
Požehnaný čas, modlím se za Vás a těším se na každého z Vás.
Bratr farář Martin

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. až 4. neděle adventní / od západu slunce 24.12.doba vánoční
24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně
25. 12. Hod Boží vánoční – Narození Páně 26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpán
27. 12. Jana evangelisty

28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek

30. 12. Rodiny Páně

31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu

SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI
K čemu advent a církevní rok?!
Čas nesmírně rychle pádí...
První adventní nedělí začíná nový církevní rok. Potřebujeme ho? Čas nesmírně rychle pádí
vpřed a nechává za sebou minulost v nenávratnu. Člověk velice rychle, často ke své škodě,
zapomíná. Novými a novými událostmi překrývá události minulé. Z tohoto hlediska lépe
pochopíme, proč každoročně opětovně slavíme všechny základní Boží činy ve prospěch
člověka: Ježíšův příchod na svět, jeho působení mezi lidmi a hlavně jeho smrt na Kalvárii
a zmrtvýchvstání, seslání Ducha svatého.
Svátky – nejen vzpomínkové výlety do minula …
Celý okruh svátků („liturgický“ či „církevní rok“) přichází na pomoc naší duchovní paměti: každoročně dějinné Boží činy a události nechává působit v našem životě, znovu je
prožíváme. Liturgický rok není pouze úsilím nenechat tyto události zapomenout. Nejsou to
jen pouhé vzpomínkové výlety do minula. Když totiž slavíme jednotlivá tajemství našeho
vykoupení, otevírá se tím bohatství mocných Božích činů pro nás nyní. Jsou tak neustále
aktualizované, aby z nich mohli čerpat sílu věřící všech dob a všech zákoutí světa. Takto
jasněji porozumíme Ježíšovu slovu: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“
A jinde je řečeno: „Já jsem Bůh blízký.“
Ježíš přišel k lidem všech dob
Advent je období, kdy se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu na tento svět, do lidské
společnosti, do lidských vztahů, do lidských radostí i starostí. Adventní období nemá být
jen oslavou minulých událostí. Má Ježíšův příchod a vstup do dějin před dvěma tisíci lety

oslavovat, aktualizovat a i zpřítomňovat. Ježíš totiž přišel k lidem všech dob a všech koutů
světa. A když dnes slyšíme Ježíšovu radostnou zvěst, mluví ji k nám sám Kristus. Jeho
slova, například: „Co jste udělali jednomu z nejmenších, udělali jste mně“, zní a platí i dnes.

Advent znamená...
K tomu, abychom účinně slavili advent, je třeba se učit naslouchat Ježíšovu slovu, stále
znovu zaznívajícímu. Advent znamená učit se živě potkávat Krista, který přichází po cestách našeho století a který se dotýká i srdcí a ran dnešní doby. Advent v překladu znamená
příchod. Jako modlitbu pro tento advent bychom mohli použít slova slepce Bartimaia,
kterého Ježíš uzdravil: „Pane, ať vidím!“ (Matouš 20,29). „Pane, ať vidím Tvé přicházení
do mého života, ať poznávám Tvůj advent, ať vidím, co mi Ty sám nabízíš!“

Požehnání adventního věnce
Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu
zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního
věnce může vyzdvihnout požehnání adventního věnce.

Požehnání adventního věnce
Je-li adventní věnec požehnaný, už to není jen krásná předvánoční výzdoba, ale spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém
jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního
věnce nám připomínají nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna.
Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách,
které se někdy rozpínají i v našem duchu, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.
Modlitba u adventního věnce:
Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.
Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad
všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.
Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milovaní.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.
Požehnej těm, kteří jsou nemocní
a trpí sebou samými,

aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu,
co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.
Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni
druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.
Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních,
v rozhovorech,
při práci a vůbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh,
Otec i Syn i Duch svatý. Amen.

HISTORIE VÁNOČNÍHO STROMU
Chvojka je staročeský název pro vánoční stromeček. Nebyl to však vždy stromeček,
ale jen rozsochatá větev nebo špička jedle. Chvojka se zdobila ovocem (především
jablky), ale také vejci a červenou barvou (stuhy, papírky). Dnes lze jen stěží vytušit,
odkud se zvyk zdobení stromu vzal. Historie zdobení stromů snad pochází ještě z dob
pohanských, kdy se v přírodě slavily tzv. svaté noci zasvěcené slunečnímu božstvu
a zdobily se stromy ve volné přírodě. Později se tento zvyk přenesl do lidských obydlí.
Podle legendy stromek prvně použil pro ilustraci narození Krista irský opat Kolumbián.
Byl vyslán do Burgundska, aby tamním pohanům kázal evangelium. Aby přilákal co
nejvíce lidí, sestavil hořící pochodně do tvaru kříže a umístil je na starobylý obřadní
jehličnan. Záře ohně přilákala mnoho lidí, kteří si vyslechli jeho vyprávění. Díky
tomu se stal ozdobený strom symbolem Ježíšova zrození. První zmínka o zdobeném
vánočním stromku je z Brém (území dnešního Německa) z roku 1570. Zpočátku byly
vánoční stromky ozdobou veřejných prostranství anebo domů řemeslnických cechů.
Až v průběhu 17. století začaly pronikat do domácností. Připomeňme si, že i ve vánočním stromku můžeme vidět duchovní symboliku: vánoční stromeček má zelenou
barvu, která je symbolem života (věčného), strom (dřevo) je symbolem dřevěných
jeslí, kam byl uložen Kristus, na dřevěném kříži také za nás umíral. Zelené větve
rozpjaté na všechny strany znamenají Boží lásku, která je nabídnuta všem lidem.
Stromeček září světlem svíček, toto světlo ukazuje na Pána Ježíše, který je Světlo
světa. Pod stromeček se dávají dárky, které nám připomínají, že Pán Bůh nám dal
svůj nádherný dar ve svém milovaném Synu Pánu Ježíši Kristu.

Evangelista Marek
V letošním liturgickém roce nás bude provázet evangelista Marek (hebrejsky סוקרמ,

řecky Μάρκος) (1. století) je jméno, kterým se podle tradice označuje autor nejkratšího
kanonického evangelia, Evangelia podle Marka. Jméno Marek se v Novém zákoně
vyskytuje na několika místech, nikde však není uvedeno, že jde skutečně o pisatele
evangelia, a dokonce ani nikde není řečeno, že jde pořád o téhož člověka. Tradiční
výklad však předpokládá, že Jan Marek ze Skutků apoštolů, který doprovázel apoštola
Pavla a Barnabáše na první misijní výpravu, je týž muž, který se objevuje v listech
Koloským (Kolosanům 4, 10), 2. Timotejovi (2Tm 4, 11) a zároveň i jeden z evangelistů.
Podle listu Kolosanům byl Marek Barnabášův bratranec. Markova matka byla zřejmě
důležitou postavou v raně křesťanských jeruzalémských kruzích, protože do jejího domu
se uchýlil apoštol Petr po návratu z vězení a konalo se tam modlitební shromáždění
za Petrovo propuštění. Nejstarší písemná informace o Markově autorství evangelia se
dochovala u Papia (1. pol. 2. století), a je tedy sice velmi stará, ale přesto o mnoho
desítek let mladší než samo evangelium. Tradice dále považuje Marka za prvního
patriarchu alexandrijského a tedy zakladatele křesťanství v Africe. Podle legendy zde
v roce 67 podstoupil mučednickou smrt. Symbolem Marka jako evangelisty je lev, často
znázorňovaný jako okřídlený. Dalšími atributy jsou kniha či svitek a palma.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
NA CO NEZAPOMENOUT V PROSINCI 2017?
Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude, letos ponejvíce provázet evangelista Marek,
doplňovat jej bude o svátcích evangelista Jan. Nedělní text si můžete dopředu přečíst doma.
Odkaz na evangelium najdete na konci zpravodaje v programu bohoslužeb nebo ve farním
kalendáři.
Na první neděli adventní 3. 12. budeme při všech bohoslužbách slavit svátost pokání
a veřejnou zpověď, naše příprava na kající dobu adventní a očištění nitra. V tento den si
s sebou přineste své domácí adventní věnce na požehnání a položte je před stůl Páně.
O druhé neděli adventní 10. 12. nás navštíví Mikuláš se svojí družinou.
Podělí dospělé i děti. Nezapomeňte na to, prosím!
O třetí neděli adventní 17. 12. nás navštíví postava sv. Lucie a „vymete“ vše nečisté!
Na čtvrtou neděli adventní 24. 12. budeme slavit svátost pokání a veřejnouzpověď jako
závěrečnou přípravu na slavení Vánoc. Tzv. Vánoční zpověď.
Budou tradičně rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Hod Boží vánoční 25. 12. přinese hlavní svátek Vánoc. Budou tradičně rozdávány vánoční
oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Na Štěpána 26. 12. jdeme na koledu s prvním starokřesťanským mučedníkem, jáhnem
Štěpánem.
Svátek Rodiny Páně 29. 12. s obnovou manželských slibů. Prosím, manželé přijďte si
obnovit své sliby a poděkovat za další rok společné cesty životem.
Pamatujeme však také i na všechny ovdovělé i rozvedené. I ti mají své místo v naší farní
rodině.
Na Silvestra 31. 12. se koná losování biblických veršů a společný přípitek. Prožijeme svátost
pokání a veřejnou zpověď, abychom s čistým srdcem vstoupili do nového roku, své viny
a hřích nechme ve starém roce! Poděkujeme též za všechny zemřelé v roce 2017.
Po bohoslužbách vás zvu k nám domů na prožití silvestrovského večera.
V blanenském dřevěném kostele ve 23:00 hodin uzavře rok L.P. 2017 silvestrovská
půlnoční bohoslužba ze zcela zvláštní atmosférou, kterou vždy má.
KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem
Kopeckým, zastihnete jej v kostele před bohoslužbami nebo po nich.
ÚŘEDNÍ HODINY ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku , jsou:
- KAŽDÉ PONDĚLÍ od 16:00 do 18:30 hodin
- KAŽDÝ PÁTEK od 16:00 do 17:15 hodin
nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768.
BIBLICKÉ HODINY
Připravujeme příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible a výkladem jejího svědectví
pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro svůj život.
Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin. Překonejte ostych a přijďte. Opravdu
záživně a fundovaně! Srdečně všechny zveme.

RÁDI ZPÍVÁTE NEBO HRAJETE NA NĚJAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ?
NEMÁTE SI KDE A S KÝM ZAHRÁT?
Tak to jste zde na dobré adrese…Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří si rádi zahrají
a zapívají. Není potřeba se ostýchat, přijďte, všichni hrajeme a zpíváme pro radost, nejsme
profesionálové…
Setkáváme se každý pátek v 18:30 hodin a v neděli v 8:30 hodin v Blansku.
––– JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH –––
V měsíci prosinci se sejde rada starších na svém jednání: v pondělí 18. 12. v 18:00 hodin
v Blansku.
V tento den budeme také zdobit náš blanenský kostel na Vánoce, stavět betlém, proběhne
úklid před Vánocemi. Budeme vděční za jakoukoliv pomoc. Přijďte! Zveme k účasti.
Co mám dělat, když mi neslouží nohy a chci jít na bohoslužby?
Léta funguje v našem společenství služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. Nebojte
o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním.
––– SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU –––
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím roce 2018.
Setkáváme se v úterý v 19:00 hodin.
––– SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU –––
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2018 o Velikonocích.
Setkáváme se v úterý v 20:00 hodin.
––– VÍTE O NAŠEM FACEBOOKU? –––
Váš všechny, kteří máte Facebook a doposud jste nás tam „ nenašli“, zveme na naši
facebookovou stránku – Dřevěný kostelík Blansko. Tam se můžete podívat do galerie, na naše
události, informace a aktuální příspěvky – či ohodnotit naši stránku a dát „like“.
––– RORÁTY V BLANSKU –––
Je už letitou tradicí, že se v blanenském dřevěném kostele setkáváme k adventním rorátům.
Jsou to zvláštní ranní bohoslužby, které začínají nad ránem, ještě za tmy, a požehnání končí
za rozbřesku nového dne. Je to zvláštní zkušenost, nenechte si ji ujít. Časem vzniku rorátních
bohoslužeb je doba vlády Karla IV. Největšího rozkvětu dosáhly v době husitské. Řada
rorátních písní se zpívá dodnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si můžete vzít
vlastní, nebo si ji zapůjčit v kostele. Po tři adventní soboty 9., 16. a 23. prosince v 6:30 hodin
vás srdečně zveme k této krásné duchovní zkušenosti. Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou adventní snídani. Srdečně zveme všechny, kteří
si rádi přivstanou!
––– PERNÍKOVÝ BETLÉM V BLANENSKÉM KOSTELE –––
V adventu bude opět vznikat pro náš kostel nový perníkový betlém.
Betlém požehnáme na Štědrý den 24. 12. ve 22:00 hodin.
K vidění bude celou dobu vánoční. Na tuto mimořádnou slavnost jste srdečně zváni.
––– ÚTĚCHA NEMOCNÝM - ZAOPATŘENÍ –––
V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou „popelkou.“ Přece je její přijímání
tak důležité před operací, v době nemoci, zvláště před smrtí. Jsem rád, že stále více lidí o ni

žádá, děti mají zájem o její udělení svým rodičům a volají mne s žádostí o její vysluhování.
Bohu díky, polovina zemřelých v letošním roce byla před smrtí zaopatřena svátostí útěcha
nemocných. I když to chce ode mne mnohdy okamžitě jet, kamkoliv je potřeba, přece je to
nejdůležitější, co můžeme pro své blízké v dané situaci udělat. Pamatujte na to i nadále!
Kdykoliv volejte na tel. 606 702 768.
Bratr farář Martin Kopecký
––– PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ –––
V adventním čase vás chceme upozornit na možnost zakoupení různých
vydání biblí, našeho zpěvníku, různých knih a drobných předmětů. Nabízíme
krásný přívěšek na krk, pozlaceného kříže s rubínovým kalichem ve zlaté
i stříbrné variantě. Zájemci o nabídku, hlaste se u kostelníků v jednotlivých
obcích nebo u bratra faráře.
––– CO SE BUDE DÍT V ADVENTU NA VYŠKOVSKU –––
Druhou adventní neděli, tj. 10. prosince 2017, se v 18 hodin, jako již v předešlé roky, uskuteční
adventní koncert. Vystoupí rousínovská skupina „Danielis“ s programem vánočních i jiných
písní. Koncert se koná ve Vyškově na Masarykově náměstí ve Sboru Karla Farského (bývalá
synagoga). Srdečně zveme!
––– MODLITEBNÍ ÚMYSLY PRO SLAVENÍ BOHOSLUŽEB –––
Pomalu si zvykáme, že obětovat modlitební úmysl pro slavení bohoslužeb, za který se
společně modlíme, není osamocenou popelkou… Jsme zvyklí na vzpomínku na naše zemřelé
při bohoslužbách. Bohu díky, v některých rodinách se „zmobilizují“ i příbuzní, kteří běžně
do kostela nechodí a přijdou poděkovat za své blízké zemřelé. To dobrá a letitá tradice. Dávejme
své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru faráři, a pamatujme na ně při událostech životních,
křestních, manželských jubilejních, při úmyslu za konkrétní nemocné, při rozhodování nebo
životních událostech. Více věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí
spojí na jeden úmysl, je velká síla.

PROŽILI JSME
LITURGICKÝ ROK V ČÍSLECH (od adventu 2016 do konce listopadu 2017):
Slavili jsme společně 628 bohoslužeb, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech Dobré
zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání .
Svátostný život
od první neděle adventní 28. 11. 2017 do Slavnosti
Ježíše Krista Krále 26. 11. 2017 se konal uvedený
počet obřadů:
Velkou událostí byl křest
farnost
Blansko
Vyškov
dospělých v Blansku
- svátosti křtu
75
10
o Velikonocích na Bílou sobotu.
- svatební obřady
146
25
Nejpočetnějším obřadem
- manželská jubilea
3
0
byla i v letošním roce
- pohřební obřady
42
4
svátost manželství.
- biřmování se letos nekonalo
Na nejrozmanitějších
- první večeře Páně dětí
5
3
místech jsem rád doprovázel,
- první večeře Páně dospělých 22
3
po náležité přípravě, mladé páry
- útěcha nemocným
31
14
do společné pouti životem.

Při pohřebních obřadech jsme se snažili o maximální důstojnost.
Díky za důvěru. Téměř dvě třetiny pohřebních obřadů proběhly v kostelích a sborech. Mnozí
poznali, že úroveň posledního rozloučení v kostele je po všech stránkách na mnohem vyšší
úrovni. Přitom je, co se týče financí, o několik tisíc levnější… Myslím si, že osobní zkušenost
je tím nejlepším svědectvím. Kolikrát slyším věty: „Proč jsme to tak neudělali také, my jsme to
nevěděli... nás to nenapadlo...“ Dobré je mluvit i o posledních věcech v rodině.
Samozřejmě i zde platí moje ochota přijet kamkoliv i za hranice našich farností!
Jako duchovní správce jsem na díle a službě našich farností pracoval všech 365 dnů v roce
bez přestání, za značného úsilí a vypětí, snažil jsem se být vždy k dispozici. Ne vždy však
mělo svůj smysl… Zkouškou pro všechny, kteří nesou na svých bedrech rozmanitou službu
ve farnostech, byl v lednu pobyt bratra faráře v nemocnici hned a rekonvalescence. Velký dík
za zástup a službu. Děkujeme všem obětavým kostelníkům, kteří na všech místech, po celý
rok, pečovali o jednotlivé budovy a výzdobu. Předsedkyním rad starších Dáše Bačkovské
a Vlaďce Pečenkové, účetním Jitce Alexové a Janě Měřinské, které řešily i množství úředních
záležitostí a staraly se o dobrý chod spousty věcí, členům rad starších, členům pastoračního
týmu, kteří každou neděli doprovázejí bratra faráře na bohoslužby do jednotlivých obcí…
V letošním roce se podařilo náš blanenský dřevěný kostel celý natřít ochranným nátěrem,
udělat opatření proti holubům a provést další drobné opravy v hodnotě 400.000 Kč.
Děkujeme všem laskavým dárcům finančních darů, díky nimž byly farnosti ekonomicky
soběstačné. Váš dar za tuto obálku s farním kalendářem bude sloužit k tomuto účelu.
Vážíme si vaší štědrosti a ochoty dávat často i ze svého mála. Díky tomu máme všechny
objekty v našich farnostech ve vzorném pořádku, fungujeme skromně a „bojujeme“,
abychom všechno udrželi v provozu ke službě, jak domácím i nově příchozím.
Nezapomínáme i na svůj dík všem roznášejícím farní zpravodaj (každý měsíc) a těm, kteří
bez ohledu na počasí doprovázejí bratra faráře na všech bohoslužbách.
Výborná byla služba našich varhaníků. Vlastní obětavé varhaníky v místě má Blansko,
a to PhMr. Jiřího Pokorného a Jitku Borkovou; Vyškov má Jiřího Zuzaňáka. Jirka Pokorný
obětavě hraje v Blansku-kapli a v Rudici, Jitka Borková a Jirka Zuzaňák hrají ve všech dalších
obcích. Mgr. Martin Jakubíček hrál při všech svatebních a pohřebních obřadech na všech
místech. V Blansku je nám milým a skvělým pomocníkem sboreček děvčat s varhanicí Jitkou
Borkovou. Zpívají radostně, ze svých obdarování skvěle Pánu k oslavení a nám k radosti.
Kéž Pán dá a najdou se mnozí další. Najdou zalíbení a potěšení ze služby Hospodinu
a Boží službě nám. /Bohoslužba/. To je však na ochotě každého z nás. Moc bych si přál,
aby mnozí osobně pocítili ochotu a touhu vzít na sebe všestrannou podporu pravidelnou
účastí na bohoslužbách, různých setkáních, úklidu, doprovázení faráře na bohoslužby
na různá místa mimo farní kostel, kde jste doma, a pomocí s čímkoliv vás napadne.
Určitě dejte o sobě vědět vy, kdo byste byli ochotni jakkoliv pomoci. Přál bych si,
abychom dovedli pravidelně „obětovat“ těch pár minut ve svém programu, protože
je dáváme Hospodinu, sami sobě a těm, kteří službu nesou. Dáváme najevo, že jejich
vynaložené úsilí není marné. Po celý rok, přicházelo, spousta nových lidí za účelem svatby,
křtin i pohřebních obřadů. To je samozřejmě dobře. Moji kněžskou – pastýřskou, touhou
je ale především na prvním místě životaschopnost našich farností. Kéž se najdou ti, kdo
ponesou svojí věrností a pravidelností naše společenství dál. Zkrátka Ti, na které se lze
spolehnou a o které se lze opřít.

Mohu si dovolit přát a prosit o toto právě vás?
Nejdůležitější pro každého kněze je však dobré a pozorné zázemí v lidech, kterým slouží,
a stálá modlitební podpora. Děkuji za ni!			
Martin Kopecký, farář
Na slavnost Ježíše Krista Krále 26. listopadu 2017 jsme prožili milé setkání v naší farnosti.
Rádi se s vámi podělíme. Je dlouholetým zvykem v našich farnostech Vyškov
a Blansko se společně setkávat. Věřící na Blanensku a Vyškovsku
se setkávají k bohoslužbám na 14 místech, ale faráře mají jednoho. Za léta se většinou mezi
sebou dobře vzájemně známe. Jezdíme společně na poutě, zájezdy, ale také na tzv. Farní dny. To
se setkají ti nejaktivnější bratři a setry z různých míst našich farností na jednom místě. Společně
prožijeme bohoslužby a následuje společenské odpoledne. Protože je to neděle
na konci liturgického roku, uspořádali jsme tradičně farní den jako SILVESTR. Letos to byly
Ježkovice. Nejdříve jsme prožili sváteční bohoslužby v místní kapli.
Kaple byla přeplněná a nebylo už nikde místečko ani na stání. Naši varhaníci doprovodili
sváteční bohoslužby na varhany a na dalších hudebních nástrojích. Po bohoslužbách následovalo
společenské odpoledne v místní sokolovně. Program byl silvestrovsky bohatý.
Pro děti skákací hrad a vyrábění, manželé Musilovi se svoji kapelou Nota Bene nás roztancovali
všemi oblíbenými šlágry. Bohatá tombola se třemi sty vtipnými výhrami dala kousek vzpomínky
na to, co jsme prožili. Jen pro místní nebylo jednoduché obsluhovat více jak 100 bratří a sester,
kteří se na farní den vydali. Škoda vám, kdo jste letos nebyli. Máme totiž na co dlouho vzpomínat.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
PROČ SE ŘÍKÁ…? „MÍT SE JAKO V RÁJI“

„Bude to nádhera, budeme se mít nejlíp na světě, budeme se mít jako v ráji.“ Kdo by se nechtěl
mít jako v ráji? Být šťastný, mít všeho dostatek, dělat jen to, co nás baví. Nemít žádné povinnosti.
Každý si svůj ráj představujeme trochu jinak, ale všichni víme, že ráj je ideální místo přesně podle
našich představ. Kde bychom byli spokojení, nic by nám nechybělo, takové místo blaženosti.
Jak ale představa o ráji vznikla? Biblický ráj byla vlastně zahrada. Jmenovala se Eden a Bůh
do té rajské zahrady poslal Adama a Evu po jejich stvoření. Eden se nacházel ne neurčitém místě
kdesi daleko za tehdy známým světem. Podle biblických představ to bylo na východě, protože
na východě vychází slunce. Odtud přichází nový den a zaplaší noc i tmu. V Edenu pramenila
řeka, která se rozdělila do čtyř pramenů. Každý z pramenů odtékal na jednu světovou stranu. Ráj
byl obehnaný plotem, aby tam bylo bezpečí a klid. Byl to vlastně sad. Bůh v Edenu vysázel pro
Adama a Evu nejrůznější ovocné stromy. Adam s Evou zde byli chránění a žili tu v bezpečí a bez
jakýchkoli starostí. V ráji byl všude dostatek. Nemuseli se starat vůbec o nic, vlastně ani nevěděli,
jak se mají skvěle. Žít v Edenu pro ně bylo samozřejmé. Nic jiného neznali. Jejich zahrada, Eden
byla celým jejich světem. Neměli žádné povinnosti. Procházeli rajskou zahradou, byli bezstarostní
a blažení. Bůh jim byl vždy nablízku, chránil je. Adam s Evou neznali strach a nevěděli o žádném
nebezpečí. Měli se prostě jako v ráji. A nám zůstala představa nedostupného, ale nejblaženějšího
místa na světě, kde nejsou žádné starosti, žádné povinnosti, žádné nebezpečí a žádné zlo. „Mít
se jako v ráji“ znamená žít bez starosti a strachu o budoucnost, nemít žádné povinnosti,
nemuset se o nic starat a ničeho se nebát, totiž upřímně důvěřovat Hospodinu a spoléhat se
na Něj a Jemu všechno také odevzdávat.
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ, VÝKLAD, TENTOKRÁT:
Čtvrté přikázání: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat
a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.“
Čtvrtým přikázáním nás Pán Bůh povzbuzuje, abychom po šesti dnech práce odešli od svých
věcí a obrátili se ke zdroji duchovní síly a k občerstvujícímu prameni; sedmý den máme oslavit

Stvořitele, odevzdat mu všecko pachtění, zamyslet se nad cílem svého snažení, dát odpočinou tělu
a otevřít srdce a zpytovat svědomí, očistit duši a hledat poztrácené vědomí o Boží lásce k člověku,
který si jinak časem, zavalen pod těmi starostmi připadá sám, neskonale unaven a opuštěn,
a přitom netuší, že ho může občerstvit jen Boží řád a Hospodinem darovaný sedmý den.
Nelze ovšem přehlédnout ani druhý typ lidí, kteří na rozdíl od těch pracovitých nepřeloží stéblo
a kdyby měli říct, čím užitečným se naposledy zabývali, asi by dlouho marně přemýšleli, jelikož
oni zaměnili sedmý den za týden a ten slaví bez přestání; takovým pak Hospodin připomíná – Šest
dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci – a na to se rádo zapomíná, že ve čtvrtém přikázání
se nejedná pouze o neděli, ale taky o šest dní pracovních.
Když v neděli ráno vstávám z postele, zvláště v zimě, kdy je tma, napadá mě, že Boha lze oslavit
i mimo společenství, a kdosi mi našeptává, ať si zas klidně lehnu, že jsem přece nachlazený, mám
teplotu a bolí mě hlava, ale já se nakonec zvednu a jdu do společenství a v té kostelní lavici jsem
odměněný Boží přízní a domů se vracím s radostí a děkuji Bohu, že jsem se rozhodl správně;
určitě vy, kteří to znáte, ani v dešti a v zimě neváháte dojít si pro nedělní požehnání.
Slyšel jsem příběh o bohatém člověku, který si přál být pochovaný ve čtyři hodiny ráno. A protože
jeho přání bylo vyplněné, sešlo se do kostela jen pán nejvěrnějších přátel a těm pastor po obřadu
rozechvěně sdělil, že všem přítomným, kteří si nelenili přivstat, odkázal zesnulý celé svoje jmění.
I křesťané mají zaslíbení v odkazu Pána Ježíše. Snad je to srovnání příliš zjednodušené, hodnota
života se jistě nedá měřit jen docházkou do kostela, ale přesto mi nedělní ráno připomíná, do jaké
míry se mě celý týden týká poselství Božího slova, dědicové štěstí, v radostné zvěsti evangelia.
Jan Schwarz

PRO KOHO JE VÍRA?

Je víra jen pro vyrovnané a klidné povahy, nebo i pro lidi hledající „dobrodružství“? Cesta s Bohem
může být i dobrodružná. Vzpomeňme si například na Abrama. Hospodin Bůh mu řekl: „Seber se
a se svou ženou Sarah, se svými otroky a stády opusť tuto zemi a své bratry a vydej se do země,
kterou ti ukážu. Tam ti požehnám a rozmnožím tvé potomstvo.“ A Abram poslechl a šel. Nevěděl
kam, neměl tušení, jaké to bude v té nové zemi, jestli tam budou příznivé podmínky pro život. Prostě
důvěřoval Hospodinu, že ho neopustí. Tak bychom měli i my důvěřovat Pánu a jít za Ježíšem. On
nás dovede do nebeského království. Někteří lidé si myslí, že víru a Ježíše k ničemu nepotřebují, že
na všechno stačí sami. Až v okamžiku, kdy nevědí kudy kam, se rozpomenou, že je tu někdo, kdo
jim nezištně nabízí pomoc. Je zde někdo, kdo za hříchy nás všech se obětoval a šel poslušně na smrt.
A to tu nejhorší smrt, smrt na kříži, aby vykoupil lidstvo, aby nám dal naději na věčný život v Božím
království. Měli bychom se proto snažit, abychom si Ježíšovu oběť zasloužili! Měli bychom žít
podle Božích přikázání, v souladu s Bohem. Proto využijme adventní doby k zamyšlení se nad sebou
k pokoře a pokání. Nebude to zbytečná námaha. Pán nás za to jistě odmění!
Vaše sestra Lidka Hadačová
CO ZNAMENÁ RYBIČKA NA AUTĚ?
Určitě jste už na některých autech viděli symbol ryby. Víte co to znamená? Znázorňuje řecké
slovo ICHTHYS (IXYΣ = ryba), které současně obsahuje začáteční písmena společného
křesťanského vyznání:
Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel
Iησοΰς Xριστός εοΰ Yίός, Σωτήρ
Iésús Christos Theú Huiós, Sótér
To je evangelium – radostná zpráva, kterou najdeme v Bibli: Bůh poslal na svět svého jediného
Syna – Ježíše Krista, který se stal člověkem. Zemřel na kříži za naše hříchy, tím nám mohla být
z Boží strany udělena milost. Ježíšovo dílo křížem nekončí, Bůh jej vzkřísil z mrtvých, Ježíš žije!
Kdo jej přijme, nalezne ztracenou cestu k Bohu a bude zachráněn pro věčnost. Ryba se nemůže
utopit, voda je její živel. Naším živlem je život s Bohem, jinak skončíme jako ryba na suchu.

Vtip pro zasmání:

Tichá noc, svatá noc, najednou se od sousedů ozve strašný řev. Pan domácí to hned
návštěvě vysvětluje: „Buď jejich synek dostal pod stromeček paviána, anebo starý
Kadlabajka začal zpívat koledy!“

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě.
Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci
lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to
nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme
v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda.
S vámi na Vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na Blanensku můžete
svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.

Modlitební témata:
 Za děti a mladé lidi, aby se jim dostalo milosti poznat Ježíše a následovat Ho
 Za naše stárnoucí a nemocné bratry a sestry ve víře, aby je Pán posiloval v jejich starostech
 Za klidné prožití letošního adventu, abychom se důstojně připravovali na příchod Spasitele
 Za klid a mír v naší zemi, v Evropě a na celém světě
 Za našeho bratra faráře a všechny obětavé spolupracovníky na díle Božím
Amen.

BOHOSLUŽBY V V PROSINCI 2017, PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!
Pátek

1.12.

Sobota

2.12.

Neděle 1. adventní
Text evangelia:
Marek 13,24-37
Zpíváme písně: 203,205

3.12.

1. adventní koncert
Pátek

8.12.

Sobota – roráty se snídaní

9.12.

Neděle 2. adventní
Text evangelia:
Marek 1,1-8
Zpíváme píseň: 203,204

10.12.

2. adventní koncert
Pátek

15.12.

Sobota- roráty se snídaní

16.12.

17:30
14:00
15:30
17:00
7:45
9:00
11:00
17:00
14:15
15:45
17:00
17:30
18:30
17:30
6:30
14:00
8:00
9:00
11:00
14:00
16:00
17:00
17:30
17:30
6:30
14:00

Blansko
Rudice
Křtiny
Lysice
Boskovice
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Blansko
Švábenice
Blansko
Blansko
Rudice
Blansko
Blansko
Brťov
Vítějeves
Ruprechtov
Račice
Blansko
Blansko
Blansko
Rudice

Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sál restaurace u Farlíků
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory

Neděle – 3. adventní
Text evangelia:
Jan 1, 6-8.19-28
Píseň: 203,209

17.12.

3. adventní koncert
Pátek

22.12.

Sobota

23.12.

Neděle – Štědrý den
4. neděle adventní – vigilie
Hodu Božího vánočního
Text evangelia:
Lukáš 2,1-14
Zpíváme píseň: 211,233,210

24.12.

Pondělí – Hod Boží vánoční 25.12.
Text evangelia: Lukáš 2,15-20
Zpíváme píseň: 228,210
Večer: Jan 1,1-18
Úterý
Prvomučedníka Štěpána
Text evangelia:
Matouš 10,17-22

26.12.

Středa

27.12.

Pátek – Rodiny Páně
29.12.
Text: Lukáš 2, 22-40, Píseň: 229, 210
Sobota
30.12.
Neděle
31.12.
Poděkování za L.P. 2017
Svátost pokání – veřejná zpověď
Text:Matouš 6,31-34
Píseň: 271, 229,210

7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
17:30
17:30
6:30
14:00
15:30
8:00
9:00
11:00
13:00
14:15
15:30
20:45
22:00
23:30
9:00
11:00
16:00
17:30
7:45
9:00
10:30
14:00
15:30
17:00

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov
Račice
Blansko
Blansko
Blansko
Rudice
Ruprechtov
Blansko
Blansko
Švábenice
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Brťov
Blansko
Rudice
Blansko
Brťov
Lysice
Blansko
Boskovice
Blansko
Lysice
Vítějeves
Křtiny
Račice

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Kaple Marie matky Páně
Dřevěný kostel
Náves před Boží mukou
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sál restaurace u Farlíků
Sbor Páně

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

14:00
8:00
9:00
11:00
14:00
23:00

Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Kaple sv. Rodiny
Dřevěný kostel

Rudice
Blansko
Blansko
Brťov
Černá Hora
Blansko

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. Kontakt: telefon na farní
úřad 606 702 768; e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.fb.com/drevenykostelikblansko
www.drevenykostelik.cz www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu
Farnost Blansko č. účtu 244 035 648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560 157 369 / 0800

