
Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou 
Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

FARNÍ ZPRAVODAJ
červenec a srpen 2018 ročník 21

BIBLICKÝ VERŠ NA PRÁZDNINY:
„Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, 
jak jste ho viděli odcházet.“ (Skutky apoštolů  1, 11)

Milé sestry a milí bratři, 
Dobrý start, šťastná cesta, příjemný pobyt, ale také spokojený návrat domů. Myslím, 

že tato přání se týkají, v těchto dnech, většiny z nás. Čekají nás prázdniny, dovolená, 
různé pobyty a výlety. Rádi se zajedete podívat do různých míst ať v republice naší 
nebo jinam? Těšíte se třeba z krásných architektonických děl, radost vám dělá vkusně 
upravené rozkvetlé zámecké zahrady, cyklistika, plavání nebo turistika?  Někdy vás 
na cestách překvapí zvyky místních obyvatel? Jsou to dny, které nás obohatí o zkušenosti 
a pomohou nám třeba i získat nadhled nad našimi vlastními každodenními povinnostmi 
a běžným životem. Věřím, že povětšinou jsou to zážitky příjemné. Navštívená místa 
krásná a obdivuhodná. A přesto nás Pán Ježíš ujišťuje, že má pro nás ještě něco víc, než 
jsme kdy viděli a slyšeli! Neuvěřitelné!

 O Svatodušních svátcích jsme intenzivněji četli knihu Skutků apoštolských.  Tam 
slyšíme svědectví, že tak, jak Ježíš odešel z této země, se zase pro nás jednou vrátí 
a vezme nás k sobě domů. Jako bychom zde na zemi byli jen na „nějaké dovolené“… 
Po návratu z výletu se všemi zážitky, fotkami a vzpomínkami přijedeme domů, vykoupeme 
se, převlečeme do čistého oblečení (protože na cesty bereme jen nejnutnější věci) a byť 
to byla příjemná dovolená, řekneme: „tak už jsme doma, dobře jsme dojeli, vrátili se.“  
Stejně jak je psáno, že kdo Ježíši vyznává svoje hříchy je od něj oblékaný do bílého 
roucha z čistého kmentu utkaného.  V nějakých exotických zemích vás může nemile 
zaskočit místní kuchyně a tak po návratu domů si potřebujete „spravit chuť“ a dáte si 
vaše oblíbené jídlo. Ježíš svoje věrné zve na hostinu Beránkovu. Jak je psáno:“ Přišel den 
svatby Beránkovy. Blaze těm, kdo jsou pozváni.“ (Zjevení Janovo 19,7)  

Ježíšovi učedníci na nemocné vkládali ruce a ti se uzdravovali. Učili, že kdo uvěří 
v Ježíšovo Jméno, jeho moc mu dá sílu a zdraví. Povzbuzovali lidi kolem sebe, aby činily 
pokání a obrátili se k Bohu, aby jim byly smazány hříchy. Obraceli pozornost lidí kolem 
sebe k veliké jistotě a naději. Věděli, že přijde čas, kdy bude všechno nové, obnovené 
království. Moc se na to těšili. Mysleli na druhé. Když viděli jejich utrpení, bídu, nemoci…



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
6.– 14. NEDĚLE PO SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH 

4. 7.  Prokop, opat sázavský 25. 7. Jakub – apoštol
5. 7. Den slovanských věrozvěstů  
 Cyrila a Metoděje 26. 7. dr. Karel Farský *1880

6. 7. Upálení M. J. Husa † 1415 6. 8. Proměnění Páně

–––  MODLITBA  –––
Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsi mi dal poznat Tvé království. 

Děkuji za všechna zaslíbení, které jsi nám dal.
     Amen

volali „Přijď, Pane Ježíši!“ Věděli, že jen Ježíšův návrat toto vše může jednou pro vždy 
ukončit. Těsně před Ježíšovým nanebevstoupením chtěli znát čas návratu, kdy je Ježíš 
povolá. Ale důležitější než znát čas je touha být s Ním. 

Co zakoušeli lidé s apoštoly, to stejné prožíváme a máme s Ježíšem i my dnes, teď 
v tyto dny. Ještě spoustu dalších, větších, divů a zázraků každodenního života mám pro 
nás připravených! Chce to jenom naši otevřenost, věrnost a opravdovost žít, jít a navracet 
se k Pánu. Kdybych to všechno s Ním nyní nezažívala, tak o tom nebudu vám ve vší lásce 
svědčit. Povídejme si o všem, co prožíváme, dobré i zkoušky, radosti i starosti s Ježíšem.

Při cestování letadlem je vaše místenka vázána na vaše jméno a číslo pasu. Bez toho 
nelze do letadla nastoupit. I tato pozvánka na svatbu Beránkovu a stanutí před Synem 
člověka má podmínku. Je psáno: “Radujte se, že jsou vaše jména zapsána v nebesích. 
Přeji Vám všem šťastný návrat domů .

A ještě malý rébus  školákům přejeme na vysvědčení stejná čísla, jako jsou v odkazu 
biblického verše 

Vaše sestra Jitka

SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU

5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Tato dvě jména zosobňují první generaci slovanských kněží i v našem národě. 
Z rodné Soluně odcházejí do Cařihradu a odtud podnikají apoštolskou cestu mezi Araby. 
Pronikají až do Bagdádu, aby hledali slávu Nejsvětější Trojice. Ochotně jdou zvěstovat 
evangelium i na Krym. Už roku 863 měli smýšlení koncilu z roku 1963. Kázali a konali 
bohoslužbu řečí lidí, za kterými byli poslaní, aby slyšeli Boží slovo srozumitelným jazykem. 
Přišli v chudobě a pokoře, ne panovat, ale sloužit. Ježíšovo evangelium zvěstovali, jako bratr 
bratru. Kromě nás Moravanů a Čechů jim vděčí za křest a otevření k vzdělanosti také Slováci, 
Uhři, Slovinci, Chorvati, Srbové, Bulhaři, Rusové, Ukrajinci, Litevci a Poláci. Dvanáct 



slovanských národů! Obdivujeme, jak v neuvěřitelně krátkém čase se naučili znát nové řeči 
a mluvit ke všem v jejich rodném jazyce. Dovedli vést disputace s učenci i nevzdělanými, 
Araby, Židy, pohany i nepřáteli z vlastních řad. Dokázali číst a vykládat Písmo nejen řecky, 
slovansky, ale i židovsky, arabsky, syrsky – ano i gótštině a latině. Slovem i srdcem nesli 
národům Krista, Božího Syna. A Cyril sám v předzpěvu ke slovanskému překladu evangelia 
volá: „ Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte slovo, které přišlo od Boha. To slovo krmí 
lidské duše, sílí srdce i rozum, to slovo vede k poznání Boha.“
Jakým prostředkem dosáhli takových misijních úspěchů? Brali opravdově slovo Pána Ježíše, 
které dával na cestu svým učedníkům.
Jděte jak ovce mezi vlky – my máme spíš chuť jednat jako vlci mezi ovcemi – váhavě 
postrkovat kousanci, zavádět disciplínu, „práskat“ bičem paragrafů. Jenže tak se vychovávají 
z lidí vlci …
Neberte si měšec peněz, ani zavazející zavazadla – kde církev zbohatne, začne se starat 
o svůj majetek a přestane nést evangelium. Začne se spoléhat na peníze, banky… To dobře 
věděl i Mistr Jan Hus!
Svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje je tedy povzbuzením pro kněze, jejich následovníky, 
aby viděli, že má smysl znovu a znovu připomínat lidem, kdo jsou v Kristu. A pro nás, lid této 
země, ať je povzbuzením pro šíření evangelia zase v našich rodinách, na našem pracovišti 
a mezi sousedy. Ať naše země je naplněna chválou Božího jména a dojdeme požehnání my 
i budoucí.

6. 7. Upálení Mistra Jana Husa  † 1415…  Věrný až do smrti
Český středověký náboženský myslitel, kněz, vysokoškolský pedagog a reformátor mistr 
Jan Hus je jednou z osobností české historie, které významně ovlivnili dějiny Evropy i světa. 
Již před Husem se našli v Čechách ti, kdo veřejně odsuzovali zkaženost církve a vůbec 
všeobecný úpadek. Jejich působení vzbudilo velkou pozornost. Vyvolalo však také strach 
církevních hodnostářů, a tak začalo pronásledování učedníků evangelia. Našel se však někdo, 
jehož svědectví proti Římu mělo pohnout národy.
Jan Hus pocházel z chudé rodiny. Otec mu zemřel velice brzy. Jeho zbožná matka považovala 
vzdělání a úctu k Bohu za nejcennější věc. V modlitbě prosila Boha o požehnání pro svého 
syna. Zřejmě ani netušila, jak Bůh její modlitbu požehnaně naplní! 
Hus se stal kazatelem v Betlémské kapli. Pro jejího zakladatele bylo důležité, aby Boží 
slovo bylo zde kázáno v rodném jazyce, i když to Řím nedovoloval. Velká neznalost Bible 
totiž způsobila, že se mezi lidmi všech stavů rozšířily nejhorší neřesti. Hus tyto viny 
a hříchy dovedl jasně pojmenovat. Obracel lidská srdce k pravdě a čistotě Božího slova. 
Poznával jasněji pravou povahu papežství a dovedl pojmenovat pýchu, ctižádost a zkaženost 
kněžské vrchnosti. Jako první označil papežství za dílo antikrista. Zprávy o událostech se 
donesly do Říma a Hus byl vyzván, aby se dostavil před papeže. Český král i královna, 
univerzita, šlechta a správní úředníci poslali papeži společnou žádost, aby Hus směl zůstat 
v Praze a zodpovídat se prostřednictvím zástupce. Papež žádosti nevyhověl a vyhlásil nad 
celou Prahou klatbu. To vyvolalo všeobecné zděšení. Papež zakázal provádět náboženské 
obřady. A lidé dostali strach. Hus stále odvážněji kritizoval ohavnosti tolerované ve jménu 
náboženství. Cestou na Kostnický koncil Hus všude sledoval známky toho, jak se jeho učení 
o upřímném návratu, k Biblické víře, šíří a jak tuto věc lidé příznivě přijímají. Zástupy lidí 
se sbíhaly, aby slyšeli čistě zvěstované Boží slovo, bez lidských dodatků…a v některých 
městech ho ulicemi provázeli i městští úředníci. I když měl osobní ochranný list od papeže, 



toto prohlášení bylo porušeno a Hus byl zatčen a vězněn. Císař nelibě nesl, že i jeho záruky 
byly porušeny. Dostalo se mu odpovědi, že „není třeba dodržovat přísahu danou kacířům“.  
Když dostal na vybranou, zda odvolá svoje učení, vzdá se Biblických pravd nebo podstoupí 
smrt, zvolil úděl mučedníka. Boží milost mu byla oporou. Husova životní pouť skončila, 
ale pravda, pro kterou zemřel, nemůže nikdy zahynout. Jeho příklad víry a důvěry v Boží 
slovo povzbudil jiné. Jeho poprava ukázala celému světu proradnost a krutost Říma. Jsme 
víc než o 600 let dál. Den upálení mistra Jana Husa je prohlášený státním svátkem ČR. Tato 
skutečnost svědčí o velké hodnotě Husova života. Všichni občané naší vlasti, i nekřesťané, 
si každý rok připomínají tohoto věrného Kristova svědka. Vážíme si svých kořenů? Co jsme 
ochotní ze svých sil, času, schopností dát k dispozici Pánu, tak jako Mistr Jan Hus?

25. 7. Jakub – apoštol
Jakub a jeho mladší bratr Jan patří podle svědectví všech evangelií k jádru prvních učedníků 
kolem Ježíše. Jsou při oslavení na hoře Proměnění i při zatčení na Olivové hoře. Vždy patří 
do skupiny nejbližších. Čteme ale i o jejich matce, která se tak nějak ne zrovna nějak šťastně 
snažila zajistit jim přední místa v Božím království. Apoštoly toto jednání rozčílilo. Ježíše 
ale nikoliv. Věděl, že je to z neznalosti. Vysvětluje jim, že hlavní starostí jeho následovníků 
je dobře sloužit, ne mocně panovat. Je dobře, že evangelista Matouš tuto událost nevynechal. 
Ono je totiž i dnes dychtění po mocenských pozicích a boj o moc stejně aktuální jako tenkrát…

26. 7. ThDr. Karel Farský  *1880
Den jeho narození, kdy spatřil světlo světa. Byl původně český římskokatolický reformistický 
kněz, později spoluzakladatel, vůdčí ideová osobnost, teolog, duchovní, biskup a první 
patriarcha Církve československé husitské.
Stál u zrodu samostatné reformní a národní Církve československé (8. 1. 1920 státního uznání 
se jí dostalo 15. 9. 1920) Pro Církev československou husitskou zůstává dodnes inspirativní 
osobní vklad prvního patriarchy – tvůrčí práce liturgická a ideová i příklad jeho neúnavné 
činnosti kazatelské, misijní, publikační, katechetické a pastorační. Jeho dílo určilo základnu 
bohoslužby naší církve a odráží se znatelně ve věrouce, sociální orientaci i církevních řádech, 
od založení po celou dobu existence a působení. 

6. 8. Proměnění Páně
O svátku proměnění Páně prožíváme jeden z důležitých momentů života Ježíše Krista, kterou 
podávají synoptická evangelia. Ježíš vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu Tábor, 
kde byl proměněný, jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s Elijášem a Mojžíšem. 
Hlas z oblaku přitom označuje Ježíše za milovaného Syna. Evangelista používá tři symboly, 
které jsou ve světě Starého zákona často používány: obraz hory, světla a oblaku. Hora je 
ve Starém zákoně místem Boží přítomnosti a jeho působení. Rozhled z výše nám připomíná 
naši nepatrnost a velikost Stvořitele. Ježíše na hoře obklopuje zářící jas, veliké světlo, které 
zahání temnotu, nejistotu strach, značí Boží přítomnost. Oblak je v bibli také místem, z něhož 
mluví Bůh. Oblak, mrak přináší déšť, je znamením úrody a hojnosti. Oblak dává stín v úpalu 
slunce. Ale tato událost nám také připomíná, že je třeba, abychom se proměnili my sami. 
Naše krása mladistvé tváře má dozrávat do krásy celé osobnosti. Má se proměňovat náš 
charakter. Máme se podobat Ježíši. Laskavým srdcem nebo láskyplným pohledem.



ZVEME VÁS O PRÁZNINÁCH

SLAVNOSTI K PAMÁTCE MISTRA JANA HUSA
Srdečně Vás zveme na sváteční setkání k památce 603. výročí upálení Mistra 
Jana Husa.
V podvečer svátku, ve čtvrtek 5. července v 19:00 hodin budeme slavit 
bohoslužby pod širým nebem na náměstí v Lysicích, kde bude zapálena 
i symbolická Husova hranice. 
V den památky Mistra Jana Husa, v pátek 6. července, jsou bohoslužby 

v 15:30 hodin na obecním úřadě ve Vítějevsi, v 17:30 hodin v blanenském dřevěném kostele 
se křtem a prvním přijímáním Večeře Páně dospělých.
V pátečním večeru v 19:00 hodin budou ještě venkovní bohoslužby u Boží muky s Husovou 
hranicí v Rudici.

BOHOSLUŽBY Z BETLÉMSKÉ KAPLE V PRAZE.
Jako každý rok se můžete zúčastnit i skrze televizní přenos bohoslužeb z Betlémské kaple. 
Konají se v pátek 6. 7. V 15:00 hodin.

VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA A MALÁ POUŤ V PONDĚLÍ 6. SRPNA 2018.
I v letošním roce pro vás připravujeme v polovině prázdnin, v pondělí 6.8. v 19:00 hodin, 
malou pouť na kopec Paseka v Černé Hoře. Sejdeme se u prvního zastavení křížové 
cesty a budeme společně putovat na horu, kde prožijeme bohoslužby pod širým nebem, 
při zapadajícím slunci. Toto setkání má neopakovatelnou atmosféru a koná se za každého 
počasí!!! Vřele doporučujeme!

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH 
V měsíci červenci se sejdou rady starších na svém jednání v pondělí 16. 7. v 18:30 hodin 
ve farní kanceláři v Blansku a ve středu 18.7. v 18:30 hodin v kanceláři kostela ve Vyškově. 
Zveme k účasti. 

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují, v tomto roce, se koná ve středu 
11.7. od 19:00 hodin.

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky... osobně s bratrem farářem máte možnost 
vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí 
od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak kdykoliv, dejte 
vědět, pokud nebudu v „terénu“ rád Vás přijmu.

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.



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. Telefon: 
606 702 768

Církevní příspěvek:
PROSBA O CÍRKEVNÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2018

Hlavním zdrojem příjmů našich farností jsou příspěvky, těch, kterým na našem 
společenství záleží, podporují je, protože vědí, že bez hmotné podpory nemůžeme 
fungovat. Děkujeme, za Vaši pozornost a obětavost. Tento příspěvek by měl dát 
každý zletilý člen církve, tj. v ní pokřtěný nebo hlásící se k naší církvi. Roční výše 
církevního příspěvku je 400 Kč, dle rozhodnutí církevního zastupitelstva. Úhradu 
lze provést v hotovosti přímo po bohoslužbách nebo převodem na účet NO Blansko 
č. 244035648/0300 nebo 115-4094600207/0100 s uvedením variabilního symbolu (VS): 
682030, konstantní symbol (KS): 0558. Tyto údaje jsou důležité z důvodu zaúčtování 
Vaší platby jako církevní příspěvek. Posíláte nám finanční dary, které bez Vašeho 
označení (např. CD nebo CP + dar) nemohu zaúčtovat jako církevní příspěvek.
 Příspěvky členů na činnost církve upravuje § 11 Hospodářského řádu CČSH. Z těchto 
příspěvků se vytváří vnitrocírkevní fond bratské svépomoci. Každoročně naše farnost 
uhradí část příspěvků svých členů na celocírkevní činnost ve výši stanovené církevním 
zastupitelstvem na účet diecéze.           Vaše Jitka Alexová, finanční zpravodaj farnosti.

PROŽILI JSME
LITURGICKÝ PŮLROK V ČÍSLECH: 
Slavili jsme společně 328 bohoslužeb, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech Dobré 
zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání.
Údržba a práce kolem kostelů, sborů a kaplí si vyžádala mnoho hodin
Svátostný život: 

- svátostí křtu bylo uděleno 41, z toho 15 dospělých a 26 dětí     
- svatebních obřadů bylo vykonáno 67   
- manželská jubilea  2               
- pohřební obřady, v kostelích 18 a v obřadních síních 14
- biřmování se letos zatím nekonalo
- první večeře Páně dětí bude letos až 2. září 2018       
- první večeře Páně dospělých 15     
- útěcha nemocným 17   
Velkou událostí byl, křest dospělých, v Blansku o Velikonocích na Bílou sobotu.
Nejpočetnějším obřadem byla, zatím i v letošním roce, svátost manželství. Na nejroz-

manitějších místech jsem rád doprovázel, po náležité přípravě, mladé páry do společné 
pouti životem. Při pohřebních obřadech jsme se snažili o maximální důstojnost. Díky 
za pomoc a službu, mnohdy skrytou a nenápadnou všem členům rad starších, kostelníkům, 
zpěvákům a varhaníkům. Díky i za finanční obětavost. Moc si všeho vážíme. Děkujeme!!!



POŽEHNÁNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRÁZDNIN

V neděli 24. 6. 2018, bylo všech bohoslužbách, udělováno osobní požehnání VŠEM dětem, 
rodičům a prarodičům na prázdniny. Přejeme krásné prožití prázdnin a Boží ochranu 
na cestách. Vyprošujeme také šťastné návraty domů. Požehnáme také všechny dopravní 
prostředky tj. auta, kola, motorky, kočárky…

V Blansku jsme nejprve prožili bohoslužby 24. 6. v 9:00 hodin. Po bohoslužbách se konala 
zahradní slavnost, s výtečným grilovaným masem od Lukáše, skvělým guláškem od Marcelky 
a Jirky, pekařských delikates od Martina, domácích moučníků a koláčů od našich sester 
z rady starších.

Přejeme krásný start do letošních prázdnin.     Rada starších

NOVÝ KŘÍŽ U DŘEVĚNÉHO KOSTELA 
V BLANSKU

Rada starších v Blansku se usnesla, zhotovit nový 
kříž vedle kostela. Stávající dřevěný, podlehl pově-
trnostním vlivům. Celou akci provedl s řemeslníky 
kostelník Honza Nečas za podpory naší finanční 
zpravodajky Jitky Alexové. 

Patří jim za to oběma díky, jak se o celou věc rychle 
a vkusně postarali.

Na první zářijovou neděli 2. 9. v 9:00 hodin nám 
přislíbil náš brněnský biskup Juraj Jordán Dovala 
návštěvu v Blansku se slavením bohoslužeb a po-
žehnání nového kříže. Udělejte si už nyní ve svém 
programu čas a přijměte naše pozvání. 
Věříme, že se i vám bude nové dílo líbit.



SVĚDECTVÍ

PROČ SE ŘÍKÁ: „ŠALAMOUNSKÉ ROZHODNUTÍ“?
Šalamoun byl biblickým králem. Dobu jeho vlády provázel vzestup izraelského království. 
Sám Šalamoun byl proslavený moudrostí, rozvážností a spravedlností. Šalamoun rozhodoval 
i spory mezi Izraelity, byl nejvyšším soudcem. Jednou měl rozsoudit spor dvou žen, bydlících 
v jednom domě, kterým se ve stejnou dobu narodilo dítě. Jenže jedné z nich děťátko krátce 
po porodu zemřelo. Šla, dala je do postele své sousedce a vzala si její a vydávala je za své. 
Ale druhá matka se ráno probudila a zjistila, že mrtvé dítě není její. Král Šalamoun si pozorně 
vyslechl výpovědi obou žen. Ty se nakonec před králem začaly hádat. Král rozhodl: „Přineste 
meč. Dítě rozpůlíme a každé matce dáme jednu polovinu dítěte.“ V tom pravá matka zvolala:“ 
Smiluj se králi. Raději to dítě dej jí, ale synáčku neubližuj.“ Druhá žena vzdorně řekla:“ 
Rozetněte jej. Ať je nemám tedy ani já ani ona!“ Tak král poznal, že pravá matka je opravdu 
ta, která prosila o zachování života dítěte. Žena, které na životu dítěte nezáleželo, nebyla pravá 
matka. Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, uvědomili si, jak moudrého a spravedlivého 
krále mají. Jeho moudrost se stala příslovečnou a příběh je zapsán v biblické knize Královské.
Šalamounské rozhodnutí je moudré, nečekané, originální, ale hodně také diplomatické. 

BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ PRO SPOLEČENSTVÍ SBORU (SPOLEČENSTVÍ)
BRATŘÍ A SESTER – SEDMÝ DÍL

Biblické čtení: Zjevení Janovo 3:7–13 
Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když 
on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: „Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel 
jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval 
jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy 
satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; 
a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě 
i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy; drž 
se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem 
v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho 
města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má 
uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Otevřel jsem před tebou dveře – Církev ve Filadelfii je věrná a neslyšíme jediné slovo 
napomenutí vůči ní. Je ujištěná o tom, že Kristus je skutečný Mesiáš, ten Svatý a Pravý, který 
má klíč Davidův. Podobně jako v proroku Izjáši 22,22, kde je Davidův klíč svěřený služebníku 
Eljakimovi a představuje moc nad královským domem a přístup do něj, zde klíč symbolizuje 
moc vzkříšeného Krista nad domem Božím a to, že přístup k Otci a jeho království je otevřený 
skrze Krista a nikdo jej filadelfským nemůže upírat. Celý dopis ukazuje na složitou situaci 
křesťanů ze židů a na tlak, který na ně pravděpodobně vyvíjela místní židovská komunita, 
která se považovala za místo pravého dědictví spásy a přístupu k Bohu. Ironické použití 
odkazů na proroka Izajáše 60,14 a 49,23, kde se od pohanů očekává, že se budou sklánět 
k nohám Izraelců, na zaslíbení, že falešní židé nakonec křesťanům „padnou k nohám“, je 
zřejmé. Podobně ironický je i výraz „já jsem si tě zamiloval”, který je zde aplikován na církev 



namísto na Izrael (srov. Izajáš 43,4). Inspirativním z hlediska obnovy církve je ovšem odkaz 
na obraz dveří a klíče. Nejenže má Kristus klíče od království, ale on sám je dveřmi (Jan 
10:7,9), které filadelfským a těm, kdo chtějí vstoupit a být spasení, nikdo nezavře. On sám 
lidem zajistil svou obětí a přítomností přístup do Božího království – nového života v Kristu 
pod jeho vládou. Otevřel ho i těm, které druzí lidé zavrhli a hříšníkům, kteří ani nedoufali, že 
by mohli s Bohem obnovit svůj vztah i nám nežidům tzv. pohanům, kteří jsme byli od Boha 
vzdálení. Kristus nedopustí, aby tyto dveře kdokoli zavíral. A to včetně Božího lidu. I proto je 
i pro nás výzvou, abychom byli církvemi a společenstvími, které jsou otevřené novým lidem. 
Pokud budeme pracovat na tom, aby mezi nás začali přicházet noví lidé, kteří s sebou nesou 
různé názory, předpoklady, pověry a postoje, pak ale také říkáme ANO zmatkům, nepříjemným 
otázkám a někdy i konfliktům. Říkáme ano rozčarování z některých lidí ve sboru, kteří budou 
otráveni, že přichází někdo nový, kdo se neumí chovat, kdo zpochybňuje zajeté status quo. 
Noví lidé rozbíjí zaběhlý klid, který máme ve sboru, přináší změny. I uprostřed těchto změn se 
ale zjevuje sám Kristus. Znovu tedy. Chceme mezi sebou vůbec nové lidi? Věřím, že upřímně 
říkáme všichni ANO, jsme ochotní platit cenu a měnit věci a formy nepodstatné, abychom 
nekladli zbytečné překážky lidem, kteří se obracejí k Bohu (Skutky apoštolů 15)? Je kultura 
našeho sboru taková, že nebrání novým lidem mezi nás přijít? Nezavíráme my sami dveře, 
které Ježíš otevřel? Přeji nám všem hodně tolerance a přijetí!!! Věrnost domácím i vytrvalost 
nově příchozím!!! U nás přeci není nikdo CIZÍ!!! KAŽDÝ JE U NÁS PŘECE VÍTANÝ, AŤ 
PŘICHÁZÍ ODKUDKOLIV A PROŽIL V ŽIVOTĚ COKOLIV!!!

BOŽÍ PŘÍRODOPIS III. – Bůh stvořil člověka ke svému obrazu
Bůh stvořil lidi jako muže a ženu. Boží obraz není plně vyjádřen v jednotlivci, ale ve vztahu, 
ve společenství. Boží trojice je představena třemi osobami, které mají mezi sebou vzájemný 
vztah. Schopnost utvářet vztahy je součástí Božího obrazu.  Lidé sice neumějí létat jako 
ptáci, plavat jako ryby nebo šplhat jako opice. Ale dokážou cestovat vzduchem nebo 
po vodě a díky svým zvláštním schopnostem se dostat na kterékoliv místo na zemi. Lidé 
mají schopnost vymýšlet velkolepé plány, realizovat projekty a představy. Umí myslet 
a dosahovat cílů, které nikdy před tím nebyly provedeny. Mají jedinečné vlastnosti. Další 
jedinečnou charakteristikou je kombinace sebeuvědomění a svobodné vůle. Jsme schopni 
rozeznat sami sebe a rozhodovat se, jak se budeme chovat. Tato kombinace nás dělá 
odpovědnými za naše rozhodnutí. Dává nám vědomí morálky. Křesťanství pomohlo vědě. 
Ona by se nemohla vyvinout v kultuře, která se domnívá, že příroda je ovládána bohy, kteří 
žijí v chaosu a neustále mezi sebou i s lidmi soupeří, jak tomu bylo v řecké nebo římské 
mytologii. Nikdo nemohl předvídat náladu bohů. Křesťanství učí, že Bůh stvořil a řídí 
přírodu i celý vesmír prostřednictvím jasně stanovených zákonů, které je třeba poznávat 
a respektovat. Na první pohled je jasné, že lidé jsou jedineční mezi všemi druhy na světě. 
Milují krásné věci, protože byli stvořeni k obrazu Boha, který tvoří nádherné věci. V knize 
Genesis Bůh dává lidem poslání. Bůh stvořil zemi a lidé se o ni mají starat. Spravovat 
přírodní zdroje a pečovat o stvoření. Taky máte pocit, že se něco pokazilo? Že lidé ne dobře 
naplnili Boží plán?
Bůh to s námi myslel dobře. Ale stačilo jen lidem zapřít Boží záměr, podsunou evoluci a lidé 
začali zemi drancovat a ničit. A Bůh to s námi opravdu myslí dobře, tak posílá Ježíše. A ten 
nám, věrným, z lásky připravil Novou zemi a nová nebesa.



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.

Pamatujme na:
 Přemýšlejme o našem městě. Děkujme Bohu za to, kde otevírá dveře k předávání 

evangelia nebo k různým skupinám lidí. 
 Modleme se za naše sbory, aby byly otevřené novým lidem i těm, kdo se sami 

označují za nevěřící a byly srozumitelné necírkevním lidem. 
 Modleme se za misijní nastavení, životní styl a kulturu našich sborů. 
 Modleme se za evangelizační aktivity sborů v našem městě. 
 Vyznejme, že chceme v našich sborech nové lidi a že za lidmi vyjdeme i mimo 

bezpečí našich sborů, pokud nás tak Bůh povede. 
 Modleme se za naše přátele, kteří neznají Boha a za naše sbory, aby měly co nejširší 

síť hlubokých vztahů s lidmi mimo církev.

BOHOSLUŽBY V ČERVENCI A SRPNU 2018

Neděle  
6. neděle po Duchu sv.

Text evangelia:   
Marek 5, 21 – 43
Zpíváme píseň: 286

1. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice  Sbor Páně  
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu

Čtvrtek  
Památka Cyrila a Metoděje

5. 7. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior cen.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Lysice Zámecká kaple

Pátek
Památka Mistra Jana Husa

6. 7. 15:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Rudice Husova hranice u Boží muky



Neděle  
7. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Marek 6, 1 – 13
Zpíváme píseň: 16

 8. 7. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior cen.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple na hřbitově
17:00 Račice Sbor Páně  
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 13. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle
8. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Marek 6, 14 – 29
Zpíváme píseň:  10, 335

15. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek     20. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle 
9. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Marek 6, 30 – 56
Zpíváme píseň:  171, 162

22. 7. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior cen.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple na hřbitově
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 27. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle 
10. neděle po Duchu sv.

Text evangelia:  Jan 6, 1 – 15
Zpíváme píseň: 112

29. 7. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior cen.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 3. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle 
11. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 26 – 35
Zpíváme píseň: 283

5. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje



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

Nakonec jeden vtip pro zasmání i zamyšlení:
Ateista rybařil na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadla loch-
neská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzdu-
chu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval: „Ach, Bože, pomoz 
mi!“ V tom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve vzduchu a z nebe se ozve 
hromový hlas: „Myslel jsem, že ve mne nevěříš!“„ Ale no tak, Bože, nechme toho. 
Před dvěma minutami jsem nevěřil ani na lochneskou příšeru!“

Pondělí – Proměnění Páně 6. 8. 19:00 Černá Hora Křížová cesta
Úterý – Proměnění Páně 7. 8. 17:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu

18:30 Lysice Zámecká kaple
Pátek 10. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 
12. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 41 – 51
Zpíváme píseň: 122, 583

12. 8. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior cen.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 17. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle
13. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 51 – 58
Zpíváme píseň: 20

19. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 24. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle
14. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 56 – 69
Zpíváme píseň: 86

26. 8. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior cen.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu


