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BIBLICKÝ VERŠ  NA ČERVEN:  
„Radost z Hospodina je vaše síla!“ (Nehemiáš 8,10)

Milé sestry a milí bratři, 
Radost je přirozený stav věcí. Když jsme šťastní a máme radost, znamená to, že je vše 

v pořádku, vše jak má být. Náš život plyne v Boží harmonii. Radost je přirozený stav věcí. 
To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Častokrát už ani 
nevíme proč. Je to nemoc duše. Učitelé duchovního života, tzv. pouštní otcové vnímali 
vnitřní radost, veselost srdce jako součást zdravého života z víry. Jestliže byl nějaký mnich 
nadmíru utrápený, úzkostný, až depresivní, věděli, že se někde stala chyba. Někde sešel 
z cesty. Zabloudil. Potřeboval opět najít směr a nastartovat se, aby žil v radosti Božího 
dítěte. Apoštol Pavel na mnoha místech zdůrazňuje čistou radost jako základní přiznání se 
ke Kristu: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Filipským 4,4). A jinde: 
„Stále se radujte“ (1. Tesalonickým 5,16). Bůh je radost, štěstí, světlo a láska… Setkávám 
se s mnoha smutnými lidmi a vane na mne jejich skličující smutek. Člověk často už ráno 
vstane a říká si: V tento den mě nic pěkného nečeká, zase budu plnit rutinní povinnosti 
a strhne mě proud každodenního shonu. Do toho přijde hloupý šéf, výčitky od partnera, 
spousta starostí… Je to začarovaný kruh beznaděje. Svět je ale krásný, je dílem věčného 
Ducha. Život je krásný. Bůh je radost, štěstí, světlo a láska… Důvodů, proč mít radost 
a být šťastný, je nekonečně mnoho. A nejde o klišé, o povrchní způsob nahlížení na ži-
vot v intenci hesla „keep smiling – vždy s úsměvem“. Mluvíme tu o základní vlastnosti 
Božího světa. Radost je trvalou součástí Božího úmyslu stejně jako stvoření a jako Boží 
iniciativa záchrany člověka. Radost v srdci je přirozený stav věcí. Vše je, jak má být. 
Mám radost, protože mě Bůh miluje. 

Ráno otevřu oči a první myšlenka je: RADOST. 
Mám radost, že žiji. 
Mám radost, protože mě Bůh miluje. 
Mám radost, protože svítí slunce. 



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
2. – 5. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

24. 6. Narození Jana Křtitele 29. 6. Apoštolů Petra a Pavla

–––  MODLITBA  –––
Děkuji Ti, Pane, že jsi mi dal přátele, se kterým si rozumím a že nás spojuje tvá 
láska a společné zájmy. Dekuji Ti za lidi, které jsi i pro mě stvořil. 
Chceš, abychom se navzájem podporovali, abychom jeden druhého obohacovali. 
Pane, posvěť naše přátelství a nauč nás i mlčenlivosti. Dej, ať si navzájem ukazu-
jeme správnou cestu životem a ať nám všechno prospívá k dobrému. Naplň naše 
přátelství ušlechtilostí, věrností, a láskou a ochotou k oběti. Nedej, abychom se 
uzavřeli jen pro sebe. Ať se neomrzíme, ať si máme vždy co říct. Dej, Pane, ať 
naše přátelství nás přivádí blíž k tobě, příteli nejlepšímu.  Amen

Myšlenka na měsíc červen: 
„Modlitba je možná vždy, je dostupná bohatému i chudému, vzdělanému i jednodu-

chému, mocnému i slabému, zdravému i nemocnému, spravedlivému i hříšníkovi. Síla 
modlitby je velká a víc než cokoliv jiného přitahuje Ducha Svatého.“ 

Serafim Sarovský

Mám radost, protože dýchám. 
Mám radost, protože jsem člověk, 
lidská duše, otisk Boha stvořený pro věčnost. 
Prostřednictvím Boží milosti jsem věčný. 
Radost mě pozvedá do Boží blízkosti, 
v radosti se stávám paprskem Božího světla. 

Radost Vám vyprošuje váš bratr biskup Juraj Jordán Dovala

SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVNU 

24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

JMÉNO ROZLIŠUJE LIDI

Na hřišti u dětské školičky se hemží kupa dětí. Některé pobíhají s míčem, jiné sedí 
v pískovišti a stavějí hrady, všechny zaujaté samy sebou. Svět kolem pro ně neexistuje.  
Najednou se u hřiště zastaví muž a zavolá: Tomáši! A jedna hlavička se v tom chumlu 



otočí, jeden chlapec vyskočí, jako střela upaluje a už drží muže kolem krku.   Tomáši! Je 
to šest písmen, jedno slovo. Ale pro jednoho chlapce to není jen šest písmen, slovo. Je to 
jeho jméno a on na to jméno slyší. Každý máme jméno. Když někdo zavolá naše jméno, 
znamená to, že nás potřebuje, že se o nás zajímá, že o nás stojí.  Ty se jmenuješ… Kdy 
jste své jméno vlastně vzali? Víte to? Když jste se narodili, to jste ještě jméno neměli. 
V porodnici vám na ruku přivázali cedulku s číslem. Ty jsi měl třeba číslo 51. Představ si, 
že by ti tohle zůstalo: „Jednapadesátko, pojď sem!“

JMÉNO ZNAMENÁ POSLÁNÍ, ÚKOL
Jenže vaši rodiče nezůstali u čísla. Lámali si hlavu, jaké jméno bude pro vás, právě pro vás, 
dobré a správné. Při křtu vám dali jméno, které vám vybrali.
V misijních zemích dávají rodiče při křtu dětem jména se zvláštním významem, jako: Nový 
člověk, Bůh mě stvořil, Bůh je má radost, a podobné.  
Nám taková jména znějí podivně, ale mnohá naše jména mají vlastně podobný význam: 
Bohumil, Bohdan, Bohuslav, Viktor – nebo Věra, Kristina, Renata a mnoho jiných. Jméno 
totiž není jen rozlišovací označení, na to by docela dobře stačila ta čísla z porodnice, jméno 
značí též poslání, úkol, to co rodiče od dítěte očekávají, co si přejí, aby dokázalo. Proto je 
někdy kolem jména pro dítě i mnoho dohadování.

JMÉNO JAN ZANEMÁ: BŮH JE MILOSTIVÝ
My jsme dnes v evangeliu také slyšeli o dohadování kolem jména. Otec Zachariáš trval 
proti všemu příbuzenstvu na jménu Jan. Proč je to tak udivovalo? Protože má zvláštní 
význam: Přeloženo z hebrejštiny, znamená: Bůh je milostivý. Tatínek chtěl, aby se jeho syn 
stal ve svém životě hlasatelem pravdy, že Pán Bůh je milostivý, že je dobrý. Jméno Jan je 
tedy veliké a krásné jméno, a sluší se, abychom všem Janům, Jendům a Honzíkům k jejich 
dnešnímu svátku pogratulovali.

A CO MY OSTATNÍ?
A co my ostatní, co se nejmenujeme Jan, Bohumil, Věra nebo Kristina? My, co máme jen 
jména obyčejná – jako Jirka, Jarka, Marta?
Jenže žádné jméno není obyčejné. Každé má svůj smysl a krásný význam. A všichni 
máme také své poslání. Vždyť jsme byli pokřtěni ve jménu Kristově. Jsme tedy všichni 
Kristiáni a Kristiny. Jsme křesťané a to nás zavazuje, abychom splnili své křesťanské 
životní poslání.
Jaké je naše životní poslání? U každého jiné, ale vlastně u všech lidí stejné: Všechno, co 
děláme ve svém povolání, ve svém soukromém životě, máme dělat tak hezky, tak láskyplně, 
abychom tím nesli lidem kolem sebe Pána Ježíše. Vlastní laskavostí máme připravovat 
Ježíši cestu do lidských srdcí. Máme svědčit o světle, které přišlo na tento svět.
Dá se to vyjádřit mnoha způsoby, dá se to i dělat mnoha způsoby. Každý si musí 
pro sebe svůj způsob najít, objevit. Ale v podstatě jde stále o to jedno: Abychom žili 
svůj život jako děti Boží, v lásce a spravedlnosti. Pojďme prosit, abychom své životní 
poslání splnili.



29. 6. SLAVNOST APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA

JEDNOTA V RŮZNOSTI
Petr a Pavel, to jsou dvě křídla jednoho orla. Jsou to dva sloupy, které nesou klenbu jedné 
budovy – budovy církve. Právem o nich zpívá preface dnešního svátku: „Ač každý jiným 
způsobem, přec oba stejně sloužili jedné církvi,“
Liturgie nám tím chce připomenout, jak odlišné to byly osobnosti; každý byl přímo 
typickým představitelem dvou směrů v církvi, a přece si po celý život zachovali vzájemnou 
úctu a svornou lásku. Takový příklad jednoty v různosti je pro nás stejně potřebný, jako 
v dřívějších epochách církve.
Petr zosobňuje přirozenou, Bohem, životem osvědčenou, autoritu. Pavel je vyznavačem 
osobní svobody v Kristu.
Když se tito dva povahově tak různí lidé setkali, tenkrát se rozhodovalo o budoucnosti 
starokřesťanské církve. Narazí na sebe tyto dvě vyhraněné osobnosti, dojde k rozkolu? 
Rozdělí se Kristova církev na Petrovu židokřesťanskou církev konzervativců a na Pavlovu 
světovou církev progresivní?
Pojďme dnes přes dálky věků nahlédnout, co se tenkrát dálo, když se setkal Petr s Pavlem. 
Skála s vichrem. Z Písma víme o čtverém setkání.
O prvním setkání máme zachovanou zprávu od Pavla – v jeho listu Galaťanům: „Za tři roky 
potom (po svém obrácení) jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti poznal 
Kéfu – Petra. Pobyl jsem u něj dva týdny.“
Proč šel Pavel za Petrem? Chtěl poznat na vlastní oči prvního z apoštolů, vyučeného samým 
Pánem Ježíšem, chtěl právě od něj dosáhnout uznání za apoštola. Udělá to Petr? Bude on, 
prostý rybář, důvěřovat učenému profesoru a ještě k tomu cizinci? A nebude žárlit na Pavlovy 
úspěchy? Nedá se strhnout demagogií ulice, všeobecnou náladou lidu, která si vynucovala 
Pavlovo ukamenování? Všechna čest Petrovi. Při rozhodování se dal vést Ducem svatým, 
zdravým rozumem a láskou. Podal Pavlovi ruku.
A všechna čest Pavlovi. Když vzplanul spor o metodu a postup misijní práce mezi dalšími 
národy, jde podruhé za Petrem. Před apoštolským sněmem trpělivě vysvětluje své bohaté 
misijní zkušenosti, a zase dosáhne jednoty v názoru. Ba, i když při třetím setkání v Antiochii 
musí Petrovi vytknout, že si nechal vnutit vůli ulice, když s ním ztuha zápolí o dodržování 
usnesení koncilu, přece si zachovává úctu a lásku k Petrovi a nazývá jej „prvním z apoštolů“ 
(Galatským 1, 17) a „sloupem apoštolů“ (Galalatským 2, 9). Stejně tak pro Petra zůstal Pavel 
povždy „milovaný bratr“ (2. Petrův list 3,15).
Mnohokrát stála církev ve svých dějinách před stěžejním rozhodováním jako tenkrát, a ne 
vždy byli ti, kteří ji vedli, formátu Petra a Pavla.
To je velké poučení, které dávají tito dva apoštolové i dnes nám, dnešní církvi. Nevadí 
v církvi různost názorů, dokud je jednota v lásce. Až tam, kde vyhasne mezi lidmi úsměv, 
kde se lidé začnou na sebe pro různost názorů mračit, tam zhasíná i křesťanství.
Jaké bylo čtvrté, poslední setkání apoštolů, to všichni víme. Oba je přivedla stejná myšlenka 
do Říma. Kde je křesťanům nejhůř, kde je jejich krutý nepřítel Nero, tam chtějí jít, tam chtějí 
svědčit o své víře v Pána Ježíše, o své víře ve věčný život se Zmrtvýchvstalým, kterého oba 
viděli na vlastní oči živého. Jejich svorná láska dala církvi i pevnou oporu Petrovy skály 
i věčné mládí Pavlova misijního elánu.



 ZVEME VÁS V MĚSÍCI ČERVNU

POŽEHNÁNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRÁZDNIN
V neděli 24. 6. 2018 bude, při všech bohoslužbách, udělováno osobní požehnání VŠEM 
dětem, rodičům a prarodičům na prázdniny. Modlíme se za 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 začínají bohoslužby 24.6. v 9:00 hodin. Po bohoslužbách se koná 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. 
Nenechte si slavnost ujít, v takové podobě jste ji ještě nezažili!!! 
Kdo nepřijde, bude opravdu litovat!!! 
Skákací hrad pro děti je zajištěný!!! 

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Pokračujeme ve společném setkávání nad Božím slovem, s výkladem, vzájemným sdílením, 
debatě a setkání. Biblická hodina se koná každé
úterý v 17:30 hodin ve farní kanceláři.
Srdečně zveme další zájemce o růst ve víře. 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH V BLANSKU
V měsíci červnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 18.6. v 18:30 
hodin ve farní kanceláři v Blansku a ve středu 20.6 v 18:30 hodin ve Vyškově. Zveme k účasti.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují, v tomto roce, se konají 
ve středu 13. a 27. června od 19:00 hodin. 

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou na Husův svátek 6.7. L. P. 2018. 
Setkáváme se ve středu 13. a 27. června od 18:00 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 a pátek 
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

PROŽILI JSME

PRVNÍ MÁJOVÁ 
BOHOSLUŽBA 1. KVĚTNA 
2018 V LYSICÍCH
V podvečer prvního májového dne 
jsme se setkali v nádherné kapli 
lysického zámku. S laskavým 
přijetím paní kastelánky zde smíme 
slavit bohoslužby každý rok od máje 
do října. Krásné prostředí, milé 
přijetí, výklad Božího slova a zpěv 
našich zpěvaček zanechal v každém 
z nás, téměř čtyřiceti účastníků jen 
to nejlepší duchovní povzbuzení 
do dalších dnů. Moc rádi u nás 
přivítáme i další z vás. Je to vždy 
milá příležitost v kapli lysického 
zámku slavit bohoslužby. Těšíme se 
na vás. 

Monika Potůčková, Lysice

SVÁTEK 8. KVĚTNA 2018 
VE VÍTĚJEVSI
Na pěkný májový podvečer připadlo, 
je to až k neuvěření, dvacáté výročí, 
co je našim farářem bratr Martin 
Kopecký z Blanska. Za téměř sto 
let, života naší církve ve Vítějevsi je to už pěkná řádka let, kdy je našim průvodcem 
po Božích cestách. Bohužel nás není již mnoho pamětníků na světě, kdo pamatujeme 
jeho začátky, u nás. Přišli jsme bratru faráři poděkovat za veškerou péči a službu mezi 
námi. Jsou to již tisíce kilometrů, které k nám za každého počasí najezdil a co všechno 
s námi prožil. Vnímáme jej, ale i všechny bratry a sestry, co s ním k nám po celé roky 
obětavě jezdí, jak součást svých vlastních rodin. Máme vás moc rádi! 
Spolu s místními věřícími, a to jak s husitské, tak z katolické církve osobně za službu 
poděkoval a za nás všechny bratru faráři popřál, předal dar a vyslovil přání, aby i nadále 
se mu u nás ve Vítějevsi líbilo, náš pan starost Petr Havlíček. Mnohokrát děkujeme 
za krásnou slavnost. Milada Dúrová



SVÁTEK MATEK 13. 5. 2018 
V BLANSKU
Dne 13. května 2018 se v blanenské 
náboženské obci již tradičně, jako každý 
rok, konala slavnost k svátku všech 
matek. V zaplněném kostele, kdy někteří 
stáli až venku, jsme v modlitbě prosili: 
„Pán Bůh žehnej vám všem maminkám, 
babičkám, prababičkám!“ Od 10:30 
hodin probíhala zahradní slavnost 
s bohatým občerstvením na farní 
zahradě. Na harmoniku hrála Liduška 
a ženy obsluhovali tradičně muži!!! Je to 
letitá tradice v naší farnosti. Zatím co, při 
všech farních akcích zpravidla obsluhují 
ženy, tak v tento den si role vyměníme. 
A tak kostelník Honza, a chlapi 
Erik, Patrik, Jirka a Peťa bezvadně 
obsloužili osmdesát žen a dívek, které 
po bohoslužbách přijali naše pozvání 
na slavnost. Gratulace letos vyrobili děti 
v náboženství, za pomoci maminek. 

Rada starších

Noc kostelů ve Vyškově 27. května 2018. 
Jako minulé roky byl i letos náš kostel – sbor Dr. Farského na Masarykově náměstí 
otevřený od 16:00 do 21:00 hod. Na programu byl výklad o historii budovy, fota ze 
života farnosti a varhanní hudba. Chvíle pro ztišení a meditaci, možnost rozhovorů. 
Návštěvníky provázeli manželé Hadačovi.



Noc kostelů v Blansku 27. května 2018. 
V našem blanenském dřevěném kostele bylo otevřeno od 16:00 hodin do 22:00 
hodin. Program byl volný…bohoslužba…prohlídka kostela…zpěv chval…posezení 
a popovídání si…historické fotografie. 

Průvodce naším kostelem Josef Řádek

SVĚDECTVÍ

PROČ SE ŘÍKÁ: „SODOMA A GOMORA“?
„Co je to za nepořádek? Co se tu děje? Ten chaos! Ten křik a binec! Hotová Sodoma 
Gomora!“
Sodoma a Gomora byla města z doby praotce Abrahama. Ležela kdesi v úrodném 
údolí řeky Jordán, na břehu Mrtvého moře. Obě izraelská města vzkvétala, byla 
bohatá a úspěšná. Spolu s bohatstvím se v nich ale začala rozmáhat zpupnost. 
Obyvatelé si hleděli víc zábavy, rozkoše a prostopášnosti než práce. Rozmáhal se 
chaos a nepořádek. Až se to doneslo k samotnému Bohu.
Rozhodl se obě města krutě potrestat. Abraham naléhal, že ve městech mohou žít 
dobří lidé, kteří si trest nezaslouží.
A skutečně takového muže našli. Jmenoval se Lot a byl to Abrahamův bratr. Bůh se 
proto rozhodl, že Lota, jeho ženu i obě jeho dcery zachrání.
Když hodina trestu udeřila, přišli za Lotem boží poslové: „Utečte, jde ti o život, 
ihned vezmi svoji ženu a obě dcery, Sodoma i Gomora budou zničeny,“ naléhali 
poslové.
Lot se tedy i se ženou a dcerami spěšně vydal na cestu. V tom okamžiku se v Sodomě 
i Gomoře spustilo peklo. Bůh na obě města chrlil oheň a síru, ničil vše, co ve městech 
bylo. Ozýval se ohromný rámus a křik vyděšených a překvapených obyvatel.
Lot se svou rodinou utekl na poslední chvíli.
A příběh hříšných měst vstoupil do lidového úsloví. Tak až budete ve třídě o přestávce 
vyvádět, prát se a překřikovat a vejde učitel, možná jen vyděšeně hlesne: „Hotová 
Sodoma a Gomora!“
Když se někde děje něco hodně špatného, prostopášného, neuváženého, říká se, že je 
to „hotová Sodoma a Gomora“.

BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ PRO SPOLEČENSTVÍ SBORU  
/SPOLEČENSTVÍ/ BRATŘÍ A SESTER – ŠESTÝ DÍL

Biblické čtení: Zjevení Janovo 3, 1-16

Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero 
hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni 
to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho 



chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej 
je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, 
v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat 
nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo 
zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž 
přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch 
praví církvím.“ 

Probuď se a posilni, co je už na vymření Sardský sbor „má jméno”. Je sice mezi 
křesťany pojmem a má dobrou pověst, ale jeho skutečná realita je zcela opačná. Jde 
o vnitřně mrtvý sbor a to, co zůstává, je na vymření. Církev byla ve stejném stavu 
jako město Sardy, žijící z dřívější slávy, která ale už neexistovala. Z textu vyplývá, 
že křesťané v Sardách na začátku žili věrně, ale něco zabránilo dalšímu růstu. 
Přestože stále měli uznání od lidí, jejich skutky nebyly před Bohem dostatečné. 
Mají si připomínat Kristovo slovo, zachovávat je a činit pokání. Mají si připomínat, 
jaké byly počátky jejich církve, když byla zakládána. Pokud se církev neprobudí, 
Kristus k nim přijde jako zloděj, nečekaně, a vezme i to, co zbývá. Přesto je naděje. 
V sardském sboru jsou ještě lidé, kteří chodí s Bohem, věrní učedníci, kteří jsou 
morálně i duchovně živí. Oni mohou se svou církví skrze Ducha Božího ještě něco 
udělat. Slovo sboru v Sardách je ze všech dopisů církvím jedním z nejpřímočařejších. 
Nikdo z nás by nerad slyšel tak tvrdá slova „podle jména jsi živ, ale jsi mrtev“. Nebo 
„Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko.“ (Marek 6:7). Je ale 
smutným faktem, že i v naší zemi mnohé farnosti, sbory a misijní stanice zemřely nebo 
umírají. Mnohé zemřely pod tlakem minulého režimu a díky restrikcím misijní práce, 
mnohé se nevzpamatovaly z odsunu německých obyvatel, jiné umíraly a umírají, 
protože se uzavřely do sebe a vnitřně se přestaly obnovovat skrze nově obrácené 
a ztratily schopnost i sílu oslovovat své okolí evangeliem. Často se nepodařilo předat 
víru a prostor další generaci a již ve třetí generaci se pak objevuje ohromný propad. 
Velkou výzvou je odliv mladých lidí z vesnic a malých měst do velkoměst, kterým 
mnoho sborů ztrácí budoucí generaci vedoucích. Mnohá společenství se zhroutila 
díky vnitřním sporům a konfliktům nebo selhání vedoucích.

Případ sardského sboru je však jiný. Stále žije v iluzi, že se nic zvláštního neděje. 
Je ale vnitřně mrtvý a vzdálen od Boha. Toto nebezpečí se týká nás všech, jak 
jednotlivců, tak společenství. I když navenek vypadá vše dobře, neznamená to ještě, 
že nejsme uvnitř vyprahlí a prázdní. Bohu ale stačí několik málo osob, které s ním 
budou chodit, aby obnovil, co je na vymření. 

Probuďme se tedy a posilněme to, co zůstává. 



BOŽÍ PŘÍRODOPIS II.
Kdyby zvířata mohla mluvit.
Zvířata disponují vskutku účinnými komunikačními systémy, aby se navzájem 
dorozuměla. Nemohou s námi ale rozmlouvat v lidské řeči. Kdyby ovšem mohla 
podat zprávu na úrovni našeho vědeckého poznání a vyprávět o způsobu svého 
života, o svých speciálních stavebních konstrukcích, bylo by to všechno jedinečnou 
chválou Stvořitele. Chci poukázat na velkého Stvořitele, na bohatství jeho myšlenek, 
jeho stvořitelskou radost, jeho lásku ke kráse tvarů a barev, jeho zájem – a konečně 
na jeho lásku k člověku. Entomolog Petr Šípek nedávno napsal článek: „Hrozí kolaps 
ekosystému. Hmyz vymírá, jeho počty klesly na čtvrtinu.“ Je to zvláštní. Podle 
evoluce bychom čekali další vývoj zvířat. Stále se vyvíjející lepší a dokonalejší 
druhy. Ale nyní, nejen v tomto článku čteme o vymírání dokonalých motýlů, včel 
a čmeláků. Autor nám říká, že ani prý netušíme, kde co vymírá. A tak mi vyvstává 
otázka. Pominu-li evoluci, musím se obrátit na Stvořitele. Co to znamená? A odpověď 
mi dal prorok Ozeáš 4,1-3
Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, 
protože není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Kletby a přetvářka, 
vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto 
země truchlí, chřadnou její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo, hynou i mořské 
ryby.
Můj táta, když pozoroval ptáčky ve větvích, říkával takovou řečnickou otázku, 
která nás nutila přemýšlet: „Podívejte se na ty ptáčky, jsou tak malincí. Kdo jim 
řekne, kam a kdy mají letět? Kdo jim řekne jak se postarat o mláďátka? A komu tak 
krásně zpívají? A moje odpovědi jsou: Stvořitel, Stvořitel, Stvořiteli. A moje přání je 
abychom i my lidé byli schopni Stvořiteli naslouchat a zpívat Mu.

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:

 Děkujme Bohu za životem kypící a aktivní církev v České republice a vše, co svědčí 
o živém Bohu v národě, který ho má za z valné většiny za mrtvého.

 Modleme se za církve, které ztratily svou dřívější vitalitu a zápasí.



 Modleme se za jejich duchovní i praktickou obnovu a probuzení církve obecně.
 Modleme se za místa v našem okolí, kde církevní společenství zemřela a lidé nemají 

v dosahu Boží lid.
 Modleme se zakládání nových sborů a stanic a revitalizaci těch, kde ještě jsou zdroje 

k obnově.
 Modleme se za novou generaci lidí a kazatelů, kterých se nyní nedostává, jež by nesli 

svoje farnosti vytrvalou službou. Ale také za to, aby naše sbory byly společenstvími, 
kde jsou služebníci podporováni a oceňováni a je v nich „radost sloužit“. Děkujme 
za nově obrácené a pokřtěné v našich sborech v posledním roce a prosme za jejich 
růst a péči o ně. (Můžete někoho z nedávno pokřtěných požádat o svědectví.)

BOHOSLUŽBY V ČERVNU 2018

Pátek 1. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Sobota 2. 6. Šest svatebních obřadů

Neděle  
- 2. neděle po Duchu svatém
Text evangelia:  
Marek 2, 23 - 3, 6
Zpíváme píseň: 517, 335

3. 6. 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

Pátek 8. 6. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Sobota 9. 6. Pět svatebních obřadů

Neděle  
- 3. neděle po Duchu svatém
Text evangelia:  
Marek 3, 20 - 35
Zpíváme píseň: 147, 186

10.6. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior cen-
trum

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



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

Čtvrtek 14.6. 17:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu

18:30 Lysice Kaple na zámku

Pátek 15.6. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Sobota 16. 6. Pět svatebních obřadů

Neděle  
- 4. neděle po Duchu svatém
Text evangelia:  
Marek 4, 26 - 34
Zpíváme píseň: 69, 121

17.6. 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 22.6. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Sobota 23. 6. Pět svatebních obřadů

Neděle  
- 5. neděle po Duchu svatém
Text evangelia:  
Marek 4, 31 - 45
Zpíváme píseň: 42

24. 6. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum

9:00 Blansko Dřevěný kostel

10:30 Blansko Zahradní slavnost

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 29.6. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Sobota 30. 6. Sedm svatebních obřadů


