
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
září 2019 ročník 22

BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ZÁŘÍ:

Ježíš řekl učedníkům: „Neboj se, malé stádce, neboť nebeskému Otci 
se zalíbilo dát vám království.“  (Lukášovo evangelium 12, 32)

Sestry a bratři, milí čtenáři. 

Začíná školní rok a i my dospělí se alespoň myšlenkou, vrátíme do školních lavic…nebo 
třeba doprovázíme své děti či vnoučata cestou do školy. Zahájíme také i různá setkávání bě-
hem týdne, jako jsou biblické hodiny, náboženství pro děti a další příležitosti k růstu ve víře. 
Základem jsou samozřejmě pravidelné bohoslužby. Kéž zase kousek povyrosteme z mnohde 
praktikované „zástupné zbožnosti.“ 

Slyšeli jste ho ode mě už mnohokrát. Kdybych byl dotazovaný na to, co považuji za největší 
specifikum své církve, asi bych argumentoval právě zástupnou zbožností. Zástupnou zbožností 
mám na mysli ty, kteří do společenství církve přicházejí jako jednotlivci, nejčastějšími příklady 
jsou žena vdova, muž vdovec, děti mají dávno odrostlé, vnoučata také žijí svým životem, 
a na stará kolena zbývá čas na církev a aktivity s ní spjaté, dohání se to, co v předešlém životě 
pěstováno a praktikováno nebylo. Tuto zástupnou zbožnost lze rozpoznat u mnohých dalších, 
nezřídka i u lidí o generaci až dvě mladších, než řečené příklady lidí v důchodovém věku. 
Z rodiny přichází pouze muž, žena zůstává doma, nebo naopak. „Tatínek jde do církve“, slyší 
doma děti, maminka je v kostele „pečená – vařená“. Tito věřící jsou emisary víry ve svých 
rodinách: mají tento zvláštní statut a ví se o nich v úzkém i širším příbuzenstvu, že docházejí 
do církve, nebo jak říkají: „je u církve“, protože být u něčeho je pro ně asi pochopitelnější, 
nežli být v něčem. V mnoha případech je na toto jejich konání nahlíženo jako na jakousi 
libůstku, která se více či méně toleruje, často proto, aby byl klid v rodině: maminka si v církvi 
odpočine, nabere novou sílu, aby se z toho všeho nezbláznila, tatínek je pobožný a tak se 
mu v církvi dostane uspokojení této jeho zvláštní potřeby, kterou nikdo jiný v rodině nemá. 
Rozumějte mi, že se vůči tomuto fenoménu nijak kriticky nevymezuji, jsem za tyto vyslance 
víry neskonale vděčný. 

Sám jsem živoucím důkazem toho, jak jeden takový vyslanec víry, v rodině se svou 
zbožností zcela osamocený, stál i za příběhem mého uvěření. Vážím si proto každého, kdo 
i z takové pozice je schopen svou víru udržet a dlouhá léta vytrvale do církve přicházet, aby se 
v ní za své blízké modlil, je v ní i za ty, kteří zůstali doma. Jenom se mi stýská po celistvých 
rodinách, které občas potkávám v jiných společenstvích křesťanů, po živé soudržnosti gene-
rací, kde je víra předávána z pokolení na pokolení a v rámci konkrétní rodiny máte možnost 



v jednom společenství víry vidět prarodiče, rodiče i jejich děti. Ale beru to tak, že to nejspíš 
není v současnosti úkolem mé církve, že je tady možná právě pro ty, kteří ve svém věření 
zůstali sami uprostřed svých blízkých. 

K úvaze o zástupné zbožnosti mě přivedl jeden aspekt, kterého jsem si všiml v dvojpříběhu 
z Markova evangelia o tom, jak Ježíš uzdravil nejprve dceru Syrofeničanky, tedy pohanské 
ženy, a potom člověka hluchého a špatně mluvícího. V obou případech jsou uzdravení do své 
nové existenci vrženi bez vlastní vůle a svého přičinění. Nemocná dcera je uzdravena proto, 
že její matka na Ježíše naléhala. Hluchého muže za Ježíšem přivádí dokonce blíže nepopsaný 
zástup, který prosí za jeho uzdravení. Ta evangelní zpráva je pro nás ujištěním o tom, že Ježíš se 
ujímá i případů, které mu „někdo dohodil“, že to pokaždé není o osobním angažmá jednotlivce. 
A že tak často činí i okolnostem navzdory. Syrofeničanka není standardním typem věřícího 
z Ježíšovy pospolitosti. Jako pohanka nejspíš vyznávala mnohobožství, mohla i praktikovat 
různé náboženské způsoby, nad kterými by židovští předáci výstražně pozvedali obočí. Vyplývá 
mi z toho ale důležitost angažmá ve víře jednoho ve prospěch druhého. Ženě i zástupu záleželo 
na tom, aby jejich blízcí byli zachráněni, aby se napřímili a byli uzdraveni ze svého trápení, 
aby jejich život nabral jiný směr. Proto syrofenická žena neváhá Ježíše oslovit a dokonce se 
i nechat po židovském způsobu od něho odbýt, aby nakonec byla její prosba vyslyšena. 

Podobně i zástup těch, kteří k Ježíšovi přivádí nemocného muže. V jeho případě má uzdra-
vující historie ještě své další pokračování, které s sebou také nese důležité poselství. Ježíš se 
nemocného dotýká a řekne: otevři se. Ježíš volá po otevření. Proč se nezachoval stejně jako 
u dcery syrofenické ženy, napadne nás? Vždyť tu ani neviděl, nešel za ní a jenom vyslechl její 
matku. A v tomto případě hluchého muže se ho dotýká, nejprve uší, potom i jazyka, a nakonec 
říká effatha — otevři se. Ty příběhy nám Bible vypráví, abychom z nich byli poučení. Nikoliv 
o tom, jak víra může uzdravit z případné epilepsie, hluchoty nebo vady řeči. O tom ty zprávy 
nejsou. Jsou o tom, jak je důležité pamatovat ve své víře a ve svém přesvědčení na druhé lidi, 
mít na srdci blízké i vzdálené. 

Proto si myslím nám Bible tyto dva příběhy, o jejichž historickém pozadí nemůžeme říct 
vůbec nic, zachovala. Díky nim jsme my, kteří věříme, ujišťováni o tom, že víra má svůj smysl 
i své zacílení. Že v církvi, ne „u církve“, jsme nikoliv jenom sami za sebe, pro naše dobro, pro 
svůj vlastní prospěch, abychom naplnili naše potřeby, ale že můžeme být prospěšní i dalším 
lidem, třeba právě těm, které jsme nechali doma, a kteří z nejrůznějších důvodů nevěří tak, 
jako věříme my. To je první důležitý aspekt, který z řečených dvou evangelních historií pro 
mě vyplývá. 

Druhým je ten, který je ukrytý v Ježíšově slově: otevři se. Jako vyslanci víry můžeme druhé 
pouze v mysli odevzdávat do Božích rukou a péče, aby se tak ale skutečně stalo, je zapotřebí 
Božího dotknutí se a otevření, které už nezávisí na nás samotných. Následně je to věcí vzta-
hu mezi člověkem a Bohem, ve kterém otevřenost vidím jako důležitý, nikoliv však jediný 
a nezbytný předpoklad. Ze starozákonních slov Izajáše proroka jsem takovou výzvu, která 
má být naším apelem nerozhodným srdcím, také slyšeli: „Buďte rozhodní a nebojte se!“ To 
však může říkat někdo, kdo sám ztratil nerozhodnost a strach. Obojí přichází až s vytrvalou 
vírou, která jde i navzdory nepříznivým okolnostem. Váš bratr David



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

21. 9.  Matouš evangelista 28. 9.  Václav, kníže český, †935

MODLITBA NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Bože, náš nebeský Otče. 
Prosíme, požehnej našim dětem, jejich srdce, mysl, schopnosti i vztahy 
s ostatními dětmi, učiteli i námi rodiči a prarodiči. 
Prosíme, požehnej celý školní rok, vzdělávání, setkávání i odpočinek. 
Prosíme, požehnej tyto školní tašky a pomůcky a požehnej všem, kdo je 
budou v novém školním roce používat. 
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého. 
Ať mají odvahu a trpělivost. 
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky 
a radost z kamarádských vztahů. 
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen

SVÁTKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ 

Evangelista Matouš, svátek 21. září
(hebrejsky יתמ, tj. „dar Boží“, řecky Ματθαίος) byl apoštol a autor Evangelia podle Matouše. 
Matoušův život je zastřený tajemstvím. V bibli je zmiňovaný jako celník či výběrčí daní 
v Kafarnaumu, v Lukášově a Markově evangeliu se říká, že pochází z rodu Levi (Lukáš 5:27, 
Marek 2:14): „Pak Ježíš vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: 
„Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou 
hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákoníci 
reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: 
„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříš-
níky.“ (Lukáš 5,27-32) 
Ve východní ikonografii je Matouš zobrazován většinou bez atributů, na západě pak vět-
šinou s andělem, který mu podle legendy diktoval slova jeho evangelia.

Kníže Václav, svátek 28. září
Narozený asi r. 907 – † 28. září 935, příp. 929, byl český kníže, který je hlavním patronem Čech 
a Moravy a symbol české státnosti. Byl vychovávaný v upřímné víře svou babičkou  Ludmilou 
a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, do-
kázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl 
zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. 
Po smrti začal být Václav uctíván pro svou živou víru a zbožnost (vlastnoruční pěstování 
vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, 
ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu.



ZVEME VÁS V MĚSÍCI ZÁŘÍ

POŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V neděli 1. září bude, při všech bohoslužbách, udělováno osobní požehnání do nového školního 
roku všem prvňáčkům, školákům, studentům i učitelům. 
Nezapomeňte si s sebou vzít i aktovky! Určitě přijďte.

ZAHRADNÍ SLAVNOST V BLANSKU V NEDĚLI  1. ZÁŘÍ. 
Udělejte si ve svém programu čas a přijměte naše pozvání. 
Po bohoslužbách se koná zahradní slavnost s výborným guláškem od Marcelky a Jirky, 
pekařských delikates od Martina, domácích moučníků a koláčů od našich sester z rady 
starších.  Nenechte si slavnost ujít. Kdo nepřijde, bude opravdu litovat!!!

POVZBUZUJI VÁS. NAJDE SE NĚKDO, KDO VYMYSLÍ I POMŮŽE ZREALIZOVAT 
NOVOU FORMU SETKÁVÁNÍ, KDEKOLIV V NAŠICH FARNOSTECH??? 

EKUMENICKÉ, SPOLEČNÉ, MODLITBY V BLANSKU
Dovolujeme si Vás tímto pozvat k dalším společným modlitbám ve vestibulu  městské radnice 
v Blansku. Modlitební setkání se uskuteční z Boží Milosti ve čtvrtek 5. září v 17:45 hodin. 
Srdečně zveme!

HOLKY A KLUCI, MILÍ RODIČE A PRARODIČE
Dáváme vám zde pozvání do Klubu dobré zprávy což je vžitá forma vyučování náboženství 
dětí v našich farnostech. Můžete do tohoto kroužku, v roce, přihlásit Vaše dítě.
Co je náplní jednotlivých hodin setkání klubu?
Formou soutěží, her, povídání, zcela přirozeně seznámit děti se základními hodnotami lidské-
ho života, křesťanství, knihy knih – Bible, různých svátků slavíme. Každé setkání má obsah 
i nadpis, který s dětmi společně děláme.
Co je na těchto setkáních pro Vaše dítě přínosem?
Každý správný rodič jistě vnitřně cítí, že je dobré dát dětem dobré základy do života ve zku-
šenosti víry, duchovního života a vnitřní kultury lidského života.
V době prolínání kultur, vliv různých sekt a společenských otřesů si myslíme, že je dobré, aby 
měly dobré základy. Chceme Vám je nabídnout. Volba je na Vás. 
Hlaste se u bratra faráře Martina.

KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE? 
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem
farářem Martinem Kopeckým, zastihnete jej před a po bohoslužbách v kostele, 
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 v Blansku. 

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ 2019!!! 
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně! Srdečně všechny zveme.

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání: 
 - v pondělí 16.9. v 18:30 hodin v Blansku
 - ve středu 18.9. v 18:30 hodin ve Vyškově. 
Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS 
Tak, jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2020 farností Blansko a Vyškov. 
Pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští rok.

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. 
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.

PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ
Chceme upozornit na možnost zakoupení různých vydání biblí, našeho zpěvníku, různých knih 
a drobných předmětů. Nabízíme krásný přívěšek na krk, pozlaceného kříže s rubínovým kali-
chem ve zlaté i stříbrné variantě, křestních svící atd. Zájemci o nabídku, hlaste se u kostelníka.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI NESLOUŽÍ NOHY A CHCI JÍT NA BOHOSLUŽBY? 
Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. 
Nebojte o ni požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru faráři a domluvte se s ním.

MODLITEBNÍ ÚMYSLY PRO SLAVENÍ BOHOSLUŽEB
Pomalu si zvykáme, že obětovat modlitební úmysl pro slavení bohoslužeb, za který se spo-
lečně 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. Ale pamatujme a dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru faráři, 
při životních, křestních, manželských jubilejních, na úmysl za konkrétní nemocné, při roz-
hodování nebo životních událostech. Více věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, 
kde se více lidí spojí na jeden úmysl je velká síla.

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ PRO MLÁDEŽ
Milí přátele Taizé, 
v říjnu se opět po dvou letech koná víkendové setkání mladých od Taizé, tentokráte v Olomouci. 
Na organizaci akce se nepodílíme, ale připravují to naši dobří přátelé se svými přáteli, takže 
věřím, že to bude moc krásná akce. Webovky: https: //dnyduvery. cz



PROŽILI JSME
Malá ochutnávka… některých prázdninových setkání ve farnosti.

Husova slavnost s venkovní bohoslužbou v Rudici u Boží muky a na Horním náměstí 
Lysicích. Venkovní křížová cesta v Černé Hoře na svátek Proměnění Páně 6. 8. 
2019… kdy letos všude kolem pršelo a nám ne, jen nad Černou Horou nic!!! 
Díky za všechny vytrvalé, kteří svoji přítomností setkání podpořili.



Kdo z nás, pravidelných účastníků bohoslužeb a všech setkání ve farnosti i v diecézi, 
by neznal manželskou 
dvojici Lidky a Jirky 
Hadačových? 
Myslím, že je známe 
všichni. Nikdy 
nechybí tam, kde je 
zapotřebí pomoci, 
služby, podpory a 
jejich upřímná víra 
je povzbuzením pro 
mnohé. 

V sobotu 10. srpna 
2019 spolu s jejich 
rodinou jsme prožili 
jejich zlatý  
svatební den. 

V kapli sv. Rodiny v 
Černé Hoře se po delší 
době konala v neděli 
11. srpna 2019 krásná 
křestní slavnost malého 
Marečka Tlamky 
z Boskovic.  
Moc si považujeme toho 
duchovního setkání a 
povzbuzení.  

Jsme vděční, že tato 
pěkná mladá rodina je 
součástí a podporuje 
naše malé společenství 
v Boskovicích. 

Děkujeme za 
povzbuzení  
k další službě.



Při příležitosti své zlaté svatby 
darovali naši zlatí manželé nový 
kříž, který je umístněný ve vstupním 
prostoru vyškovského kostela. 

Děkujeme!

Ano, s velkou vděčností jsme podě-
kovali za padesát let, kdy jsou Lidka 
s Jirkou manželé a tvoří lidské i du-
chovní zázemí své rodině i nám rodině 
duchovní. Kolik práce a služby zasta-
nou nejen ve Vyškově, ale i na dalších 
místech. 
Ať jim Pán dá hojné zdraví, požehnání 
a sílu. Bohu díky za vás a na mnohá 
léty, ať jste rádi a šťastní mezi námi! 



VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE 

Je naše společenství přátelské? 
Posláním nás, křesťanů, je nést evangelium všemu stvoření. Představte si tedy, že jste 
vašemu sousedovi (kamarádovi), spolupracovníkovi povyprávěli vaše svědectví a pozvali 
jste ho do našeho společenství. On pozvání přijal. Nebo prostě vidíte, že v neděli přišel 
na bohoslužby někdo nový. Jak těmto lidem účast na setkání mezi spoustou nových lidí 
ulehčit? Budou se mezi námi cítit příjemně? Budou se cítit vítáni? Nechejme se inspirovat. 

Dívejme se ven, ne dovnitř
Možná se Vám to už stalo. Byli jste na návštěvě ve farnosti (sboru), kde jste nikoho neznali. 
Super uvítání, fajn bohoslužby i kázání a všechny během oznámení zvali na kávu po boho-
službách. Když ale shromáždění skončí, nikdo za Vámi nepřijde, a tak si sami nalijete kávu. 
Chvilku postáváte u stolečku s kávou, pak si s hrnkem v ruce na nástěnce přečtete všechna 
oznámení a prohlídnete všechny knížky v knihovničce. Všichni vypadají, že se společně 
úžasně baví a užívají si vzájemné společnosti. Já se ale cítím trochu jako někdo, kdo by chtěl 
být toho součástí, ale ve skutečnosti je jen pozorovatel zvenčí. Často se urputně snažíme 
dostat lidi na nedělní shromáždění. Když ale přijdou, otázka je, jestli si jich někdo všimne? 
Přirozeně si většina z nás líp popovídá s někým, koho už zná. Po setkání chci pozdravit 
kamarády, naplánovat čas další skupinky, dát dárek kamarádce, která měla narozeniny, 
… ALE. Lidé, kteří jsou u vás ve sboru na návštěvě, jsou většinou právě ti, kteří nejdřív 
odejdou. Ve sboru nikoho neznají, nemají se tedy s kým bavit a je pro ně proto zvláštní 
a nepohodlné jen tak postávat a čekat, až se jim někdo přijde představit. Je proto důležité, 
abychom za novými lidmi zašli předtím, než půjdeme za známými. 
Jak píše Paul Bartlett, „připomíná naše církev spíš zábavní parník na výletní cestě, nebo 
jsme záchranný člun na záchranné misi?“ Jsme tu jako církev proto, abychom si užili na-
vzájem své společnosti, v bezpečí a teplíčku toho, co známe, nebo jsme ochotní vykročit 
z naší zóny bezpečí? Sám Pán Ježíš trávil čas se svými učedníky, kdy se jim naplno věnoval 
a soustředil se na ně. Když byl ale na místě, kde byli ostatní lidé, svou pozornost soustředil 
na ty, co ho ještě neznali.
TIP: Jdi nejdřív za lidmi, které neznáš. Každý z nás má v neděli různé věci, které potřebu-
je udělat. Pokud tě některý známý osloví a začne rozhovor, omluv se mu s tím, že se jdeš 
představit lidem, kteří tu jsou poprvé. Anebo vezmi kamaráda s sebou se představit. Lidi ze 
sboru na tebe, na rozdíl od návštěvníků, většinou počkají. A pokud ne, domluvíš si s nimi 
setkání na jindy.
TIP: Všímat si nových lidí rozhodně není jen úkolem pro faráře. Je proto dobré o tomto mluvit 
v rámci vyučování nebo oslovit lidi, kteří by se návštěvníkům věnovali. Ale, pozor, všeho moc 
škodí. Nikdo nechce, aby se na něj na prvním setkání „nalepil“ nadšený křesťan, který ho 
během pěti minut pozve na všechny farní akce, pozve ho na oběd a vymámí z něj mailovou 
adresu pro poslání pravidelných novinek ve farnosti. Pověřte tedy pro tuto práci lidi, kteří 
jsou empatičtí, citliví a dokážou uhodnout, jak moc chce návštěvník mluvit nebo se zapojit. 

Najdou nás vůbec? 
Jak vypadá naše webová stránka (sociální sítě)? Je z nich jasné, kdy, kde a jak se můžu 
dostat na bohoslužby nebo jiné akce? Je na ní jasně zobrazená adresa, mapka a čas, kdy 
se sbor schází? Lidé by na webu měli možnost vidět čas a místo setkání maximálně skrze 



dvě kliknutí a to dvěma různými způsoby. Pokud už samotný web vypadá nudně, poslední 
aktualizovaný příspěvek je pět měsíců starý a k místu a času setkání se musím detektivně 
proklikat přes šest různých sekcí, dává to určitý obrázek lidem, kteří se na stránku dívají. 
Pokud se zrovna nescházíte v kostele, který je zdaleka vidět, ale setkáváte se v pronajaté 
místnosti mají šanci vás lidi najít?
TIP: Pokud se setkáváte na místě, které není snadné najít pro ty, kdo přijdou po-
prvé, použijte bannery nebo plakátky se šipkami, které návštěvníky navedou. 
TIP: Uprav web tak, aby byl už na první pohled nejen přehledný, ale i živý a přátelský. 
Dost nevěřících si dnes pod pojmem „církev“ vybaví slovo „nuda“. Je důležité jim ukázat, 
že křesťanský život je všechno, ale rozhodně ne nuda.

Káva a čaj
Je skvělé, že v některých farnostech se káva, čaj a malé občerstvení po nebo před bohosluž-
bou stalo samozřejmostí. Je známé, že jídlo lidi spojuje a sám Pán Ježíš často prokazoval 
svou lásku a přízeň tím, že s někým trávil čas při společném jídle. Je to příležitost, jak lidi 
blíž poznat a seznámit se s nimi stejně jako si příjemně popovídat s těmi, se kterými se už 
známe. Málokdy ale na kávu po shromáždění půjde návštěvník jen tak sám od sebe. Platí 
to zvlášť v případech, kdy je setkání u kávy na jiném místě než hlavní program. Když si 
všimnu někoho nového, je fajn mu nabídnout, jestli by si společně se mnou nedal kávu. 
Pokud se člověk nechce seznamovat, je celkem snadné odmítnout a pokud ano, je celkem 
snadné se seznámit a představit „nováčka“ ostatním. Je nově příchozí student? Můžu ho 
představit vedoucímu mládeže. Nebo je to maminka s miminkem? V tom případě ji sezná-
mím s maminkami, které se přes týden schází v dětském klubu. Častokrát nejde o to CO, 
ale spíš JAK to děláme. Osobně mám ráda dobrou, kvalitní kávu a je skvělé, když ji sbor 
servíruje místo slazeného čaje a instantní kávy. I ta nejlepší káva ale může chutnat celkem 
hořce, když ji člověk popíjí sám. Na druhou stranu odpustím i tu nejlevnější rozpustnou 
kávu, pokud ji můžu vypít v milé společnosti.

TIP: Využívejme přirozené dary lidí ve sboru. Pro někoho je radost oslovovat nově příchozí, 
pro jiného to může být noční můra. Moc rád si ale popovídá s tím samým člověkem, pokud 
mu ho někdo známý představí.   

TIP: Minulý rok jsem byla na návštěvě v jedné farnosti. Po skončení setkání nás pozvali 
do suterénu, kde se podával čaj a domácí koláče. Když nad tím přemýšlím, ani si nepamatuji, 
o čem ten den bylo kázání. Co si ale pamatuju, je úžasný jablečný koláč, ale hlavně velmi 
milá paní, která koláč servírovala. Neservírovala totiž jen koláč, ale i velkou porci úsměvu 
a lásky, díky které jsem se v místním společenství mohla cítit jako doma.

Křesťanština nikomu nesvědčí
Jakým způsobem mluvíme? Křesťané spoustu věcí a frází vnímají jako samozřejmost. Pro 
člověka, který je na setkání křesťanů poprvé, tyhle výrazy však nedávají smysl. Ježíš během 
své služby také mluvil jazykem, kterému ostatní rozuměli a který byl v té době přiroze-
ný. Oblékal se jako Žid, jedl jako Žid a chodil na židovské oslavy. To, co jej oddělovalo 
od ostatních, byl zejména jeho charakter a to, jak mluvil a jak se choval. Vyjádření „jsme 
spasení krví Beránka“ během vysvětlování evangelia sice zní poeticky a duchovně. Stejně 
tak ale poslouží věta „Jsme zachránění díky oběti našeho Pána Ježíše Krista.“ Nezní sice 
tak duchovně, lidé jí ale za to budou rozumět. Nemusí jít ale jen o „staré, zažité výrazy“.



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.

Pamatujme v září 2019:
 za naplnění lidí láskou k Ježíši, aby se i dalším členům našich rodin dostalo daru víry
 za naplnění mladých lidí touhou po čisté a rovné cestě životem
 za požehnaný start nového školního roku všem dětem, studentům, rodičům i učitelům
 za bratra faráře a všechny obětavé spoluslužebníky na Božím díle v našich farnostech
 za naše obětavé kostelníky a varhaníky, za radost ze služby
 za naše stárnoucí bratry a sestry ve víře, aby je Pán Bůh posiloval v neduzích a nemocích 

na těle. Vaše sestra Lidka

TIP: Výrazy jako sbor, biblická hodina…zkusme nahradit slovy, které se dneska běžně 
používají. Lidi, kteří jsou nám dobře známí, jsou pro návštěvníky nebo nové lidi ve sboru 
pouze jmény. Ujistěme se, že budou vědět, o koho se jedná.
TIP: Přivítejte na setkání nové lidi. Zároveň je dobré, když se člověk, který setkání uvádí, 
představí. Jedna věta jako: „Vítejte na dnešním setkání. Pro ty, kteří mě neznáte, bych 
se rád představil. Jmenuju se …. a jsem rád v tomto společenství, protože….“ pomůže 
návštěvníkům se alespoň trošku zorientovat.

Co dodat?
Nejde až tak moc o strategie, ale spíš o přístup, který máme. Vzpomeň si na to, jak ses cítil, 
když jsi jako nevěřící poprvé přišel na bohoslužby. Už si to moc nepamatuješ nebo jsi ve far-
nosti vyrostl? Možná by stálo za to se jít do pár sborů podívat. Běž na návštěvu do farnosti, 
kde nikoho neznáš. Jak se budeš cítit? Mít srozumitelné a praktické kázání, pěkný interiér 
a kvalitní kávu je super. Je skvělé být relevantní dnešnímu světu. Je to ale stále jenom for-
ma. A forma je vždycky druhotná. Nejdůležitější byl, je a vždycky bude obsah. To, jak se 
chováme, jak mluvíme, jaký je obsah kázání a s jakým postojem přijímáme nově příchozí. 
V Písmu se píše, že „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít 
lásku jedni k druhým.“ Držme se toho. Nevím jak Ty, ale já si to musím často připomínat. 

Vaši Marie a Mirek

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2019
Neděle – 12. po Duchu Svatém

Text evangelia:  
Lukáš 14, 1.14-17
Zpíváme píseň: 19, 121

1. 9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
10:30 Blansko Zahradní slavnost
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



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.  Kontakta: 
telefon na farní úřad 606 702 768, e-mail: fararmartin@seznam. cz; www. drevenykostelik. cz

Farnost Blansko č. účtu 244 035 648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560 157 369 / 0800

Pátek 6. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 13. po Duchu Svatém

Text evangelia: Lukáš 14, 25-33
Zpíváme píseň: 40

8. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centr.
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. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 14. po Duchu Svatém

Text evangelia: Lukáš 15, 1-10
Zpíváme píseň: 69

15. 9. 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. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 15. po Duchu Svatém

Text evangelia: Lukáš 16, 1-13
Zpíváme píseň: 117, 183

22. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centr.
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 27.9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 16. po Duchu Svatém

Text evangelia: Lukáš 16, 19-31
Zpíváme píseň: 71

29. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centr.
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


