FARNÍ ZPRAVODAJ
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ročník 21

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
BIBLICKÝ VERŠ MĚSÍCE:
„ A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme:
že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy .“
(Janovo evangelium 1,5)

Milí čtenáři našeho zpravodaje, sestry a bratři,
všichni lidé dobré vůle.
„LEPŠÍ NEŽ PROKLÍNAT TMU JE ZAŽEHNOUT SVÍCI…“
Kdo tento výrok vyslovil či zapsal jako první, to dohledat nelze. Je ale
možné vzpomenout na vzácné osobnosti, které zažíhání světélek v potemnělém
světě názorně předvedly. Jednou z nich byl v 19. století luterský teolog Johann
Hinrich Wichern. Než aby proklínal politický systém, který zavinil nárůst kriminality
mládeže v průmyslových velkoměstech, založil u Hamburku výchovný ústav a problémovým dětem a mladistvým se osobně věnoval. Kromě jiného vděčíme tomuto zakladateli
protestantské sociální práce v Německu též za drobný vynález, jehož dobrodiní užíváme
dodnes. O adventu se chovanci ústavu pana ředitele až do omrzení vyptávali, kdy už budou
Vánoce. Známe to přece i my od svých dětí…I uložil jim pan ředitel v rámci pracovní terapie,
aby z kola od vozu zhotovili jakýsi závěsný kalendář a svíčky na něm postupně rozsvěcované
oznamovaly, že čas se naplňuje a kolik dní do Vánoc ještě zbývá.
Tak vznikla v roce 1839 první verze adventního věnce. Asi o 20 let později byl tento
výrobek vylepšen obalem z jedlových větviček. V domácnostech u Wichernových přátel se
zelený lustr ujal, ale z praktických důvodů poněkud zmenšený, se svíčkami pouze na neděli.
Zanedlouho se stal adventní věnec samozřejmou součástí předvánočního folklóru bez hranic.
Úspěch produktu z přidružené výroby Wichernova diagnostického ústavu je vysvětlitelný
tím, že se takříkajíc trefil do poptávky. My lidé se poptáváme po naději, a adventní věnec
princip naděje vystihuje. Naděje obrací naše konání a vyhlížení k tomu, co teprve přijde,
a ujišťuje nás, že i drobné činy, ba i slova a city, pokud plynou z pravdy a lásky, mají smysl.
Trpělivé čtyřnedělní rozžíhání svíček je pro naše srdce znamením, že světla přibývá. Dny se
ještě krátí, ale objevuje se protipohyb, nenápadný, zřetelný jen tomu, kdo si ho chce všimnout
a kdo se k němu přidá. Všechnu temnotu rozsvícená svíčka nezdolá, ale aspoň malý kousek
světa kolem ní vypadá jinak.
Nemají to ale plamínky svíček v dnešním světě snadné, Tmu zvládnou, tu dokonce potřebují,
aby vynikly. Jsou ale bezbranné vůči přesile předvánočního oslňování. Však smrk na náměstích
budou zase zdobit tisíce diod a kilometry kabelů.

Není ani kam odvrátit zrak, všude něco svítí a bliká, do toho z obchodů a tržišť zní směs
českých koled a globalizované vánoční muziky. Tichá noc už nastala, Kristus Pán se narodil,
ba i tři králové k nám s předstihem vyrazili. Už nic neočekáváme, nic nevyhlížíme, všechno
už je tady a my jsme tím vším zavaleni, oslepeni a ohlušeni…
Advent, útěšné očekávání Kristova příchodu do světa i do našeho srdce, býval kdysi obdobím ztišení. Už dávno není. Proklínat konzumní společnost to také není smysluplné. To
už je lepší z ní alespoň na chvíli odejít mezi sílu dřevěných trámů našeho kostela, které jsou
nasvícené „nebeskými světelnými zdroji“, a vnímat jejich nekomerční šum. Nu a potom se
uchýlit do přítmí domova, tam všechny přístroje na výrobu hluku a oslňování vypnout a zapálit
si doma adventní svíci.
bratr Miloš

MOD L IT B A
Pane Ježíši Kriste, vstupuješ nepozvaný, ale nedobýváš se násilím. Mnozí Tě
nečekají a vlastně ani nevědí, co od Tebe mohou čekat. Ale Ty nás čekáš. Čekáš, zda
Tě přijmeme, zda Ti v sobě darujeme život, místo ve svém srdci. Pane, žij si mezi
námi svým vlastním životem. Věříme, že to naplní a změní i náš život.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Ježíši Kriste, zrozený v lidské bídě, Ty, kterému dnes říkáme Pán pánů a Král králů,
k Tobě se obracíme, protože navzdory všemu máš obrovskou moc. Prosíme Tě,
zroď se v srdci nás všech. Vlej do našeho srdce novou víru, lásku a naději. To vše
potřebujeme víc než novou televizi, počítač a mobil. A modlíme-li se za hmotné
dárky, potom za ty, které dají pokrm hladovým, úspěšnou léčbu nemocným, teplo
domova bezdomovcům. Modlíme se za lidi v nemocnicích, v ústavech a hospicích,
na misích a v nepřetržitých provozech. Modlíme se za mocné tohoto světa, aby
nechtěli ničit a bořit, ale vytvářet podmínky k pokojnému životu. Modlíme se za naše
spoluobčany a za celou společnost, aby v ní nebylo místo pro nenávist ani pro lež.
Prosíme, požehnej celý dnešní den i večer v našich rodinách, abychom jakýmkoliv
způsobem prožili tu tajemnou skutečnost, že jsi opravdu přišel na svět. Amen.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ – PROSINEC 2018

1. AŽ 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
OD ZÁPADU SLUNCE 24. 12. ZAČÍNÁ DOBA VÁNOČNÍ
24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně
25. 12. Hod Boží vánoční – Narození Páně

26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpána

27. 12. Jana evangelisty

28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek

30. 12. Rodiny Páně

31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu

CHCI, NEBO NECHCI … DOSTÁVAT FARNÍ ZPRAVODAJ
Milí čtenáři.
Náš farní zpravodaj oslaví 1. ledna 2019 svoje 22. výročí. Přesně tak dlouho jej
tvoříme a vy dostáváte. Po celé roky si jej každý měsíc, někdo vezmete po bohoslužbách, většině jej nosíme domů nebo posíláme elektronicky a někteří jej třeba
nedostáváte a rádi byste jej každý měsíc měli. Někdo farní zpravodaj naopak
třeba ani nechce… Líbí se Vám obsah a forma, nebo jej máme dělat úplně jinak?
Jak jste na tom Vy osobně? Dejte prosím, vědět.
Přijďte osobně, napište, řekněte, ozvěte se…
Vy, kdo farní zpravodaj nedostáváte, dejte určitě vědět, rádi to napravíme
a pravidelně Vám jej doručíme!!!

SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI
DOBA ADVENTNÍ
Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Ježíšem. On, Syn Boží, nám vyšel vstříc, aby
nám toto setkání umožnil a usnadnil.
Adventní liturgie nám zpřítomňuje čekání na Jeho příchod: očekávání starozákonních
proroků, kteří se těšili, že přijde. Očekávání těch, jimž bylo dopřáno stýkat se s Ním, když
přišel. I očekávání každého z nás, kteří se shromažďujeme, abychom ve spojení s ním slavili
bohoslužby.
Doba adventní trvá dnes čtyři neděle před slavností Narození Páně. První počátky adventu
se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. - 13. století se stává advent
začátkem liturgického roku. Do té doby začínal liturgický rok slavností Narození Páně.
Ve všedních dnech doby adventní se čtou dvě řady čtení: první od začátku adventu do 16.
prosince, druhá od 17. do 24. prosince. Na začátku adventní doby se čte z knihy proroka Izaiáše.
Jsou vybrány nejdůležitější kapitoly tak, jak jdou v knize za sebou. Evangelia jsou v těchto
dnech zvolena s ohledem na tato první čtení. Celý cyklus je prorockou přípravou na Ježíšovo
narození, ale zároveň ukazuje ke konečnému dovršení v Kristově příchodu ve slávě. Od čtvrtka
2. adventního týdne začínají evangelia o Janu Křtiteli. První čtení je pak buď pokračováním
z knihy proroka Izaiáše, nebo jiný text vybraný vzhledem k evangeliu. V posledním týdnu
před slavností Narození Páně (od 17. do 24. prosince) jsou pro evangelium vybrány události,
které přímo předcházely narození Páně (Matouš a Lukáš),
a tak se tento týden stává již bezprostřední přípravou na narození Mesiáše – Krista. Jako
první čtení pak vzhledem k evangeliu slouží texty z různých knih Starého zákona, mezi nimi
některá další velmi důležitá mesiánská proroctví.
DOBA VÁNOČNÍ
Hned po každoročním slavení velikonočního tajemství je ve společenství církve nejstarobylejší prožití a oslava narození Páně; a to se koná v době vánoční.
V den Narození Páně se podle dávné tradice slaví bohoslužby třikrát; a to v noci, za svítání a ve dne. Narození Páně má takto uspořádaný oktáv: na neděli v oktávu Narození Páně,

anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince připadá svátek Rodiny Páně, Marie a Josefa;
26. prosince je svátek Štěpána, prvomučedníka; 27. prosince je svátek Jana, apoštola a evangelisty; 28. prosince je svátek Mláďátek; 29., 30., a 31. prosince jsou dny v oktávu; 1. ledna
je poslední den oktávu Narození Páně a koná se slavnost, která připomíná, že Kristus dostal
jméno Ježíš. Neděle připadající od 2. do 5. ledna je 2. neděle po Narození Páně. Zjevení Páně
se slaví 6. ledna. O následující neděli po 6. lednu je svátek Křtu Páně.
Pro vigilii a tři bohoslužby o slavnosti Narození Páně čteme prorocké texty z Izajáše
předpovídající narození Mesiáše. V noci čteme evangelium podle Lukáše a ve dne Prolog
z Janova evangelia. V neděli v oktávu Narození Páně, na svátek Svaté Rodiny, mluví
evangelium o Ježíšově dětství a ostatní čtení o životě v rodině. O slavnosti Zjevení Páně
zachovávají čtení ze Starého zákona i z evangelia Matoušova; čtení z Apoštola pojednává
o povolání pohanů, tj. nežidů, ke spáse. Na svátek Křtu Páně jsou vybrané texty odpovídající
obsahu tohoto svátku, křest Pána Ježíše v řece Jordánu.
26. PROSINCE – ŠTĚPÁN, PRVOMUČEDNÍK
Byl to řecky mluvící Žid v Jeruzalémě, muž plný víry a Ducha svatého, jeden z prvních
sedmi jáhnů (Skutky apoštolů 6,5). Jejich posláním bylo zbavit apoštoly břemene hmotných
starostí a spolu s nimi vydávat svědectví evangeliu. Stefanos znamená v řečtině „koruna,
věnec“. Na místě, kde byl asi koncem roku 36 ukamenován, severně od Damašské brány
v Jeruzalémě, byla v 1. polovině 5. století postavena bazilika.
27. PROSINCE – JAN, APOŠTOL A EVANGELISTA
Učedník, „kterého Ježíš miloval“ (Jan 13, 23). Spolu s Petrem a se svým bratrem Jakubem
byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i úzkosti v Getsemanské zahradě
(Marek 5, 37; 9, 2; 14, 23). Jediný z apoštolů stál pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus
mu svěřil svou matku (Jan 19, 26-27). Za císaře Domiciána byl poslán do vyhnanství na ostrov
Patmos. Konec života strávil pravděpodobně v Efesu. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 100.
28. PROSINCE – SVÁTEK MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
Svátek těchto nevinných dětí zavražděných v Betlémě a jeho okolí se připomíná už v nejstarších martyrologiích. Caesarius z Arles, Augustin a jiní vidí jejich slávu v tom, že na rozdíl
od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci zemřeli
místo něho pro zášť a nenávist krále Heroda vůči narozenému Mesiáši.
31. PROSINCE – SILVESTR
Narodil se v Římě a spravoval církev v letech 314–335. Po dlouhotrvajícím pronásledování
nastala doba vnějšího rozmachu křesťanství. Převedl starokřesťanskou církev z doby pronásledování a utrpení do svobody. Ze starých podmínek, starého světa do úplně nové etapy života
a dějin. Proto nás symbolicky převádí ze starého do nového roku.
EVANGELISTA LUKÁŠ
Po celý letošní liturgický rok budeme při nedělních bohoslužbách postupně pročítat třetí
z evangelií Nového zákona podle Lukáše. Přečteme je v podstatě celé. Pravidelný posluchač
kázání uslyší také jeho výklad a aktualizaci pro náš dnešní život. Na biblických hodinách
bude příležitost sdílet svoje zkušenosti, vzájemně se ve víře povzbudit a přemýšlet nad svědectvím tohoto evangelisty. Nebude však na začátku této cesty víry na škodu si připomenout
jeho život a svědectví. Svátek má 18. října. Podle jeho podrobnějších zmínek ve Skutcích

apoštolů pocházel ze syrské Antiochie. Také Eusebius a Jeroným uvádějí, že byl Syřanem.
Názory na rodinu, z níž vyšel, se rozcházejí. Vystudoval však lékařství a nakonec se ukázal
jako schopný spisovatel a znalec lidí s velmi citlivým postojem. Uvádí se, že k Ježíši jej zřejmě
přivedli křesťané ze židovství, ač k židovskému národu nepatřil. Podle Kanona Muratoriho
(ze 2. stol.) se za života s Ježíšem a jeho působením nesetkal a jeho zařazování mezi Ježíšovy učedníky je nesprávné. Roku 50–51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s ním na druhé
apoštolské cestě) a podle některých úsudků ho provázel do konce jeho života. Je však dost
pravděpodobné, že poté, co s Pavlem došel do Filip, setrval v nich do roku 57, aby pomáhal
upevnit Pavlovo dílo. Při Pavlově návratu ze třetí apoštolské cesty na jaře roku 58 šel opět
po jeho boku do Jeruzaléma. Zde se setkal s apoštolem Jakubem i s jeruzalémskými staršími
a zřejmě také se ženami, jejichž jména v evangeliu uvedl pouze on. Apoštola Pavla dále provázel na cestě do římského vězení a byl u něj za jeho vazby v Římě v letech 61–63. Tehdy
měl možnost seznámit se s evangelistou Markem. Při dalším římském věznění Pavla v letech
66–67, kdy Pavel očekával smrt, zůstal opět v jeho blízkosti. Po Pavlově smrti koncem června
Lukáš zřejmě velmi brzy opustil Řím, ale další zprávy o jeho životě a zvěstování evangelia
nejsou dost spolehlivě doložené a místa působení se liší. Hovoří se o Dalmácii, Galii, Itálii
a Makedonii na základě zprávy Epifania. Řehoř z Naziánu svědčí o jeho pobytu v Achaji
(dnešním Řecku) a Symeon Metaphrastes zmiňuje Lukášovu návštěvu Horního Egypta. Řecká
tradice má za to, že byl biskupem v Thébách. Jeroným podobně jako starobylý lat. Prolog
(II. s.) zaznamenali Lukášovu působnost v Boiótii v Achaji. Jedná se o provincii ve středním
Řecku, ležící severně od východní části Korintského zálivu. Na jihu je od Attiky oddělována
pohořím Kithairon. Lukáš zemřel ve věku 84 let, podle písemnosti Řehoře údajně v Patras,
vzdáleném od dnešní Thisvi asi 100 km západně. Má se jednat o mučednickou smrt oběšením
na olivovém stromě. Většinou vzhledem k věku se však spíše předpokládá přirozené úmrtí
a martyrologium se k jeho smrti nevyjadřuje. Původní Lukášův hrob je uváděn v Thébách
(Thisvi), odkud byly jeho ostatky přeneseny přes Konstantinopol do Padovy. Nejznámějším se
Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante označil jeho evangelium
za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje milosrdnou lásku Spasitele ke všem
lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany a především pro hříšníky,
pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. Ústřední myšlenku Lukášova evangelia vidíme ve větě:
„Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co by zahynulo.“ Jeho spis bývá nazýván evangeliem
milosrdenství, Ducha svatého, žen a chvalozpěvů. O Duchu svatém píše ze všech evangelistů
nejvíce. U všech významných osob zmiňuje vedení Duchem svatým, ať je to Jan Křtitel, Zachariáš, Simeon, či jde o okamžik zvěstování nebo Ježíšova slova. Na mnoha místech si všímá
žen, např. v podobenstvích upozorňujíce na chudou vdovu, která dala za svého nedostatku,
v příběhu Marie a Marty i žen na křížové cestě aj. To, že v jeho evangeliu mají ženy čestná
místa, zatímco ve starověku byly ženy velmi podceňované, má další význam. Lukášovo evangelium se od ostatních liší i zařazením čtyř básnických vložek či písní (Magnifikat – chvalozpěv
Marie, Benediktus – chvalozpěv Zachariáše, Glória in excelsis Deo a chvalozpěv Simeonův).
Lukáš ukázal značnou citlivost ke smýšlení pohanů a vynechal místa, která by se jim mohla
zdát tvrdá, a zaznamenával vše, co je pohanům /tj. nežidům/ ke cti. Také s oblibou používal
protiklady – např.: „Boháč a chudý Lazar;“ „Farizej a celník;“ nedůvěra Zachariáše a důvěra
Marie. Druhým Lukášovým dílem jsou Skutky apoštolů, které lze označit za kroniku prvních
let Církve a pojednávají o šíření radostné zvěsti evangelia. Ať i nás dnes sám Duch svatý vede
a vyučuje, tak jako Lukáše a celé další generace!

TÝDEN VE FARNOSTI
POTŘEBUJETE SI POPOVÍDAT, NĚCO PROBRAT NEBO DOMLUVIT
S BRATREM FARÁŘEM?

Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem
Kopeckým, zastihnete jej 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
Přátelská a příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible, výkladem jejího svědectví pro
náš současný život. Často lidé říkají: „Bibli čtu nebo jsem četl a nerozumím tomu…“
„Proč nepřijdeš na biblickou hodinu? 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!
NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické příběhy a rozumět
jim, učí se znát základy naší křesťanské kultury. Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu
do života?
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:00 hodin a druhá v pátek v 18:30 hodin
v Blansku; na vesnicích se domlouvejte s bratrem farářem.
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 17. 12. v 18:30 hodin
v Blansku. Přijďte! Zveme k účasti.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím roce 2018.
Setkáváme se v úterý, ve čtvrtek a v sobotu 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.
Ozvěte se další zájemci o křest dospělých. Setkáváme se v pátek v 18:30 hodin.
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 se o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS NA PROSINEC
CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME V PROSINCI 2018?
Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude letos ponejvíce provázet evangelista Lukáš,
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 2. 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 9. 12. nás navštíví Mikuláš se svojí družinou. Podělí dospělé
i děti. Nezapomeňte na to, prosím!
O třetí neděli adventní 16. 12. nás navštíví postava sv. Lucie a «vymete» vše nečisté!
Na čtvrtou neděli adventní 23. 12. budeme slavit svátost pokání a veřejnou zpověď 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 30. 12. s obnovou manželských slibů. Manželé, prosím, 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 2018.
V blanenském dřevěném kostele ve 23:00 hodin uzavře rok L. P. 2018 silvestrovská
půlnoční bohoslužba ze zcela zvláštní atmosférou, kterou vždy má.
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 8., 15. a 22. 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!
NOVÉ BETLÉMY
Na letošní pouti do Svaté země, Izraele, jsme navštívili Betlém, místo narození Pána Ježíše.
U místního řezbáře jsme pro náš kostel v Blansku objednali nový betlém Od letošních
Vánoc budeme mít u nás betlém vyřezávaný z olivového dřeva přímo v Betlémě!!! Je to
celkem unikát, kolik je takových kostelů u nás, které mají betlém z Betléma?

Slavnostní uvedení nového betléma v Blansku a jeho požehnání bude na Štědrý den 24.
12. ve 22:00 hodin. K vidění bude celou dobu vánoční. Na tuto mimořádnou slavnost jste
srdečně zváni.
Nový betlém budou mít také ve vyškovském kostele Dr. K. Farského. Je krásným a milým
výrobkem Ivetky Ošlejškové z Kořence. Svým tvůrčím elánem jej zhotovila k radosti všem,
kteří se u něj zastaví.
Slavnostní uvedení nového betléma ve Vyškově a jeho požehnání bude na Štědrý den
24. 12. ve 14:15 hodin.
POZVÁNÍ DO RUDICE
Rádi bychom vás pozvali do Rudice. Moderní kaple sv.
Barbory, která se nachází mírně nad naší obcí, je místem,
kde se setkáváme ke slavení bohoslužeb každou sobotu
ve 14:00 hodin. Kdo třeba nemůžete z časových důvodů přijít
na bohoslužby ve vaší obci či městě nebo si chcete udělat
pěkný výlet, přijeďte k nám. Posílíte i nás, malé společenství
místních. Jsme vděčni za každé povzbuzení a milou návštěvu.

Kaple sv. Barbory v Rudici
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, pozlacený kříž 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:
O první adventní neděli, tj. 2. prosince 2018, se v 18:00 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.
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 je 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 (od adventu 2017 do konce listopadu 2018)
Letošním rokem nás ponejvíce provázel evangelista Marek, doplňoval jej o svátcích
a některých nedělích evangelista Jan. Nedělní text jste si mohli dopředu přečíst doma,
připravit se na zvěstování Božího slova. Odkaz na čtené evangelium jsme dávali na konci
zpravodaje v programu bohoslužeb nebo jej najdete ve farním kalendáři.
Základem duchovního života byly naše každodenní osobní modlitby, vzájemná modlitba
jednoho za druhého, domácí čtení z Bible, povzbuzení jeden druhého.
Společně jsme slavili 574 bohoslužeb, prožili biblické hodiny, setkání pro děti v klubech
Dobré zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání.
SVÁTOSTNÝ ŽIVOT
Od první neděle adventní 3. 12. 2017 do Slavnosti Ježíše Krista Krále 25. 11. 2018 se konal
uvedený počet obřadů:

farnost
svátosti křtu
svatební obřady
manželská jubilea
pohřební obřady
biřmování se letos nekonalo
první večeře Páně dětí
první večeře Páně dospělých
útěcha nemocným

Blansko
77
166
4
43

Vyškov
11
38
1
8

11
18
36

2
5
17

Velkou událostí byl křest dospělých v Blansku o Velikonocích na Bílou sobotu a první
přijímání Večeře Páně dětí v neděli 2. září, kdy byl našim hostem náš brněnský biskup
J. J. Dovala.
Nejpočetnějším obřadem byla i v letošním roce svátost manželství. Na rozličných místech
jsem rád po náležité přípravě doprovázel mladé páry do jejich manželství.
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 po celý rok za značného
úsilí a vypětí, snažil jsem se být vždy k dispozici. Možná ne vždy však mělo všechno svůj
smysl...
Velký dík za zástup a službu, kterou v době jiných povinností nebo v čase dovolené faráře
konala kazatelka Lidka Hadačová z Vyškova. Děkujeme všem obětavým kostelníkům,
kteří po celý rok na všech místech pečovali o jednotlivé budovy a výzdobu. Také děkujeme

předsedkyním rad starších sestrám 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…
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. Sestra Jitka Borková, po odstěhování J. Zuzaňáka,
je varhanicí ve všech obcích, kde obětavě hraje každou neděli na bohoslužbách. Mimo to
také učí děti v náboženství a vede zpěv. 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 přicházela spousta
dalších lidí s prosbami o svatební obřady, křtiny
i kvůli pohřebním obřadům. To je samozřejmě dobře.
Mou 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
spolehnout 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!
Jsem vaším farářem dvacet let a kladu si spoustu otázek
nad naší budoucností. Zajímá Vás to také? Nebo je
Vám to celkem jedno? Přístup každého z nás je naší
odpovědí …
Martin Kopecký, farář

NOVÁ BOŽÍ MUKA
Ke stému výročí vzniku samostatného československému státu byla dokončená nová Boží
muka, kterou s vyobrazením našich národních svědků víry (Cyrila a Metoděje, knížete
Václava, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského) postavili manželé Jitka a Martin
Křižákovi. Slavnostní požehnání nové Boží muky se konalo v sobotu 27.10. 2018 (viz
fotografie na protější straně).
DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY
Začátkem měsíce listopadu, v příjemném teplém
počasí, jsme prožili na patnácti místech našich farností
bohoslužby se vzpomínkami na naše blízké zemřelé.
Na několika hřbitovech jsme se po bohoslužbách
setkali ještě k venkovní modlitbě a ztišení. Milým
povzbuzením byla téměř všude hojná návštěvnost
a pozornost těch, kdo si udělali čas a přišli poděkovat
i vzpomenout. Děkujeme za všechny finanční dary,
které jste u příležitosti vzpomínek darovali. Vážíme
si Vaší obětavosti a pomatování na potřeby fungování
našeho společenství. Na fotografii je záběr z večerní
dušičkové pobožnosti na hřbitově v Ježkovicích.
SETKÁVÁNÍ BĚHEM TÝDNE
Nedělní bohoslužby jsou vrcholem týdne života
každé farnosti. Při slavení liturgie je krásné, když
se setkávají všechny generace, samozřejmě, jak
kde. Během týdne je spoustu výborných příležitostí popovídat si nad Biblí, něco nového se
dozvědět, sdílet nebo jen tak lidsky být jeden s druhým.
Krásná setkání, skvělé
vztahy, vzájemná podpora
a doprovázení. Je to
samozřejmě všechno
o našich prioritách, na co si
každý uděláme ČAS!!!

Někdo i ve svém nabitém
programu si čas udělá
a hledá, jak to jde, jiný zase
hledá, jak to nejde. A tak vás
chceme povzbudit, udělejte
si čas, nebude Vám chybět
a duchovní sílu i užitek,
který načerpáte, vás ponese
do dalších dnů.

Malá ochutnávka z náboženství pro děti, zpěvu, biblických hodin (viz fotografie).
NA SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 25. LISTOPADU 2018 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 15 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. Byly to tradičně
Ježkovice. Nejdříve jsme prožili sváteční bohoslužby v místní kapli.
Kaple byla přeplněná a nebylo už nikde místečko ani na stání. Členové pěveckého sboru s varhanicí Jitkou doprovodili sváteční bohoslužby. Po nich 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. Manželé Forstovi uvařili skvělý oběd. Bohatá tombola
se dvěma sty vtipnými výhrami připravená dárci v péči Blaženky Jabůrkové dala kousek
vzpomínky domů na to, co jsme prožili. Jen pro místní, ježkovskou sehranou skupinu
bratrů a sester, nebylo jednoduché obsluhovat více jak 120 bratří a sester, kteří se na farní
den vydali. Děkujeme Vám milí Ježkovští za veškerou práci, přípravu, průběh až po úklid.
Je to vždy akce na tři dny, aby tým pod vedením Mirky Straškové všechno zvládl. Je vidět
skvělá souhra!!! Škoda vám, kdo jste letos nebyli. Máme totiž na co dlouho vzpomínat.

––– MAŤ PLNÉ SRDCE, NIE VRECKÁ –––
Je veršem písně Normálny život slovenské písničkářky Simy Martausové. V této krátké
větě můžeme nalézt vše, co potřebujeme nejen v adventu, nýbrž po celý rok. Vždyť je to
tak jednoduché: Mít plné srdce, ne kapsy. To je i mým přáním. Nemám touhu pěchovat
si kapsy penězi, majetkem a rozličnými předměty. Avšak dychtím po srdci naplněném
zážitky, setkání s dobrými lidmi, utužování osvědčených vztahů, poznání nových společenství i pozoruhodných míst kde nepotkám živáčka. Daleko víc mě uspokojí objevení
v lesích zapadlého hrádku než honosná nádhera přepychového paláce. A není potřeba
jezdit daleko, vždyť mnoho krásných míst máme přímo tady, v nejbližším okolí. Třímal
jsem v rukou Ďáblovu bibli – Codex gigas, viděl Muchovu Slovanskou epopej, pražské
Jezulátko, Věstonickou Venuši i české korunovační klenoty včetně zbroje svatého Václava. Stejně mě však uchvátila nenápadná kaplička při cestě z Deblína na hrádek Rohy
u Skřinářova, kde jsme zkoumali hrady a kamenné kříže Tišnovska a východní Vysočiny.
V obci Březské nás zaujala za obchodem skrytá opravená kaplička Nanebevzetí Panny
Marie s nádhernými vitrážovými okny s motivy žehnajícího Ježíše a panny Marie. Hodná
paní nás pustila dovnitř, a proti světlu zvláště vynikly barevné vitráže.
V létě jsme na kolech objeli Brněnskou přehradu. Od hráze kolem Sokoláku a Junácké
louky do Veverské Bítýšky, dále přes Mečkov ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie,
odkud pochází památný obraz veverské Madony, a na hrad Veveří. Potom šupem z kopce
zpět do Bystrce. Ale myšlenka a naplnění srdce přišly dřív. U Tří křížů jsme zatočili dolů
a nebylo to marné odbočení. Nachází se tu kaplička U studýnky. Lidé sem přicházejí
pro léčivou vodu vytékající zpod vodní kaple Panny Marie Pomocnice. Ano, musí se
tam dojít pěšky nebo dojet na kole, protože tam nevede zpevněná cesta, nýbrž stojí to
za to. Zda je ona voda skutečně léčivá nemohu tvrdit, avšak že je lahodná a osvěžující,
to s klidným svědomím říci mohu. Seděla tam jedna starší dáma a povyprávěla nám
nejen o blahodárných účincích zdejší vody, ale též o tom, jak ke kapličce chodí poutě
s procesím, že tam chodí jen tak na procházky, zkrátka je jí tam dobře. Tomu se říká
genius loci. A na tom duchovním místě se naše unavené tělo občerstvilo a srdce se
naplnilo příjemným pocitem.
Takovou kaplí se studánkou je rovněž Strachotínka v Hamiltonech u Dědic. Podle
pověsti na tom místě kázali Cyril a Metoděj, a i tam nám bylo hezky. Navštívili jsme
také katedrály, ovšem tyto malé sakrální stavby jsou s to jim konkurovat. Alespoň co
do genia loci. Starověký termín genius loci totiž znamená božstvo ochraňující dané
místo. Každá sakrální památka má svého nebeského ochránce. A tento genius loci
chrání všechna místa zasvěcená jeho jménu. V elektronickém prostoru koluje mnoho
myšlenek. Vybral jsem si jednu větu, která se k této úvaze hodí. V kostelech je dobrá
energie, protože tam lidé chodí s dobrými úmysly, kostel je promodlený, stěny a podlahy
kostelů vyzařují pozitivní energii, i když je tam zima. Píšu tu o setkávání, návštěvách,
pomoci a víře. Zakončit to mohu dalším veršem stejné skladby zpěvačky Simy Martausové: a s Bohom v dome a duši sa oddať jeho pokore. Mějme tedy naplněná srdce
a oddejme se boží pokoře.
Jiří Vymětalík

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
PROČ SE ŘÍKÁ…? „HOĎ KAMENEM, KDO JSI BEZ VINY“

„Všichni jsme za to zodpovědní, nikdo nemůže úplně říci, že za nic nemůže, všichni
na tom máme svůj podíl. Ať hodí kamenem, kdo je bez viny.“ Kolikrát slyšíme nebo
řekneme tato slova…
Ježíš chodil od města k městu a zvěstoval evangelium. Když byl v Jeruzalémě, vypravil
se do chrámu. Chodili za ním lidé a Ježíš je učil. Farizeové, tehdejší kněží, k němu přivedli
ženu a Ježíše zkoušeli: „Mistře, tato žena se provinila cizoložstvím, byla nevěrná svému
muži. Podle našich zákonů by měla být ukamenována. Co na to říkáš ty?“
Ježíš seděl na zemi se skloněnou hlavou, psal si do písku a neodpovídal. Farizeové
i všichni, kteří se kolem shromáždili, na Ježíše naléhali: „Tak odpověz, máme ji ukamenovat? Byla přece nevěrná!“
Ježíš po chvíli vstal, rozhlédl se po davu okolo a řekl: “Kdo z vás je bez viny, ať první
po ní hodí kamenem!“ Poté se opět sklonil a věnoval se svému. Dav, který ještě před
chvílí toužil po krutém trestu pro nevěrnou ženu, ztichnul. Po chvíli se začali jednotlivci
vytrácet a nenápadně zahazovali kameny, které měli připravené ke kamenování ženy.
Když se po nějakém čase Ježíš rozhlédl, z rozlíceného davu nezbyl nikdo. Na prostranství před chrámem byl jen Ježíš a ta žena. „Ženo, kde jsou ti, kdo tě obviňovali? Nikdo
tě neodsoudil?“ zeptal se jí Ježíš. „Nikdo, Pane,“ odpověděla. „Ani já tě neodsuzuji. Jdi
a už to nedělej,“ řekl udivené ženě Ježíš.
A tak tento příběh ukazuje, že soudit někoho je lehké, pokud si neuvědomíme, že i my
máme svá provinění, za která i my bychom mohli být trestáni. Mnohdy si ani neuvědomuje, z čeho daný člověk vyšel, do jakého prostředí se třeba narodil, co v životě prožil
a hned si jej „dovolíme“ soudit…
V biblickém úsloví se vžilo Ježíšovo „hoď kamenem, kdo jsi bez viny“.
Když chceme vyjádřit, že každý máme v životě svůj podíl na něčem, co se nepodařilo,
že nikdo není úplně nevinný, řekneme „hoď kamenem, kdo jsi bez viny“.

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Každého tu a tam napadne, na co by se chtěl zeptat…otázky na které hledá odpovědi. Možnost
ke sdílení je na každé biblické hodině i při vzájemných rozhovorech. Další díl nového seriálu
na pokračování ve farním zpravodaji s názvem: „OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ“.
Každý se může zapojit, ptejte se!!!
DRUHÝ DÍL: „Nosí dárky Ježíšek, nebo je dávají rodiče?“
Chtěla bych se zeptat na věci kolem Vánoc a Ježíška, který podle tradice v Čechách nosí
dárečky. Máme čtyřletou dceru, která věří, že Ježíšek nosí dárky, říkají jí to všichni kolem.
Snažím se s ní mluvit o tom, že podstatou Vánoc je oslava narození Ježíše, který přišel kvůli
nám, aby nás zachránil, vykoupil ze smrti. Ale co ty dárečky pod stromečkem? Ve školce

Ježíškovi i píšou nebo kreslí dopisy, taky v celé mé ateistické rodině všichni „věří„ na Ježíška.
Nelíbí se mi to, ale stále nevím, jak to vysvětlit, aby v tom dcera neměla zmatek… Opravdu
nevím, co jí odpovím, když se zeptá, jestli ty dárečky pod stromečkem jsou od Ježíška…
Když jí řeknu „ne, jsou od nás“ a druhý den přijedeme k mé rodině a všichni se jí budou ptát
„Tak co, byl u vás Ježíšek?“ Napadlo mě, že bych jí řekla, že je to tajemství, kdo ty dárečky
donesl. Nevím :-). Děkuji předem za odpověď a přeju Vám krásné předvánoční pokojné
chvíle. Bůh Vám žehnej.
Tajemství, překvapení a radost, láska...

Trochu jste si už odpověděla sama… Napadlo Vás to dobře, že je to tajemství a to je
možná to nejlepší, co můžete teď své malé dceři říci. Nevím, jestli o tom víc přemýšlíte…
Vy sama nebo Vaše dcerka. Ale je dobré nějak všechna ta rozdílná tvrzení sjednotit, aby
nakonec neměla Vánoce spojené se zmatkem a nejistotou a nejednotou mezi lidmi, které
má ráda.
Pokud se zamyslíme nad tím, co je podstatou Vánoc – Bůh se stal člověkem a to je
něco úžasného. Daroval se nám způsobem, ve kterém vůbec nedbal na to, že je všemocným Bohem, ale chtěl se nám přiblížit, abychom mu lépe porozuměli a abychom se ho
nebáli. Přišel jako bezbranné dítě, narodil se ve chlévě, pak s rodiči prchal do cizí země,
žil 30 let obyčejný život tesaře, pak 3 roky vyučoval a uzdravoval. Sloužil a sloužil, dával
sám sebe, ani neměl moc času na odpočinek a vykoupil nás na kříži, aby nás všechny
zachránil. Dal nám život věčný!
A začátek toho všeho prožíváme o Vánocích. A možná chceme na tenhle obrovský dar
nějak odpovědět, taky něco dát, taky nějak vyjádřit lásku, alespoň lidem, které máme okolo
sebe nejblíže. Dáváme si vzájemně dárky s vědomím, že stejně všechno máme od Boha.
Tak pokud mluvíme o Ježíškovi, je to vlastně způsob, jak malému dítěti sdělujeme, že
Bůh je dobrý a dává dobré dary. Pokud začnete malé dceři mluvit o Ježíši, nejprve o kříži
a oběti, asi nepochopí ten pravý obraz Boha. Musíme začít vždycky od začátku. Nejprve
Boha potřebuje zakusit jako dobrého a laskavého dárce. A Vánoce jsou k tomu dobrou
příležitostí. A nezapomínejme, že stejně silně o Bohu a jeho dobrotě hovoří naše vzájemné
vztahy. To, jak se k sobě chováme v rodině, s přáteli...
Takže Vás chci moc povzbudit, abyste se nebála, že dcera bude mít ve víře zmatek.
Záleží na Vaší vnímavosti, abyste postupně a podle zrání Vaší dcerky rozšiřovala obraz
Boha o další a další rozměry. Aby se Ježíšek stal Ježíšem a ona sama se začala zapojovat
do obdarovávání druhých. Ale myslím si, že na to je zatím čas. Teď si má užít tajemství,
překvapení, radost, pohodu, lásku... Sám jsem na Ježíška věřil dlouho a naše děti také.
A nijak to náš vztah k Bohu nenarušilo.
Pokud dcerka bude mít nějaké otázky, odpovídejte na ně stručně a přiměřeně jejímu
věku. A zároveň si nechte otevřená vrátka, abyste mohla postupně svoje odpovědi jen
doplňovat a nemusela říci: to nebyla pravda, to jsem ti lhala.
Vždyť malý Ježíšek vyroste ve velkého Ježíše a je a zůstane Bohem. A od Boha máme
všechno. I požehnání v práci a tolik peněz, abychom se mohli vzájemně obdarovat. Přeji
Vám moudrost při výchově.

––– MUSLIMOVÉ A VÁNOCE –––
Něco pro rozšíření obzoru…
Vánoce jsou pro spoustu lidí svátky klidu, míru - a samozřejmě také rodinné pohody
a dobrého jídla. Rituální rozhořčení nad „vulgarizací“ duchovního poselství ovšem
tentokrát necháme stranou. Ukazuje se totiž, že i zprofanovaná a nepravdivá podoba Vánoc
světa má tak silný účinek na lidskou mysl, že k sobě přilákala pozornost i mnoha jinověrců,
včetně muslimů. Je zvláštní, co svědectví o Ježíšově narození, působí i v Islámském světě…
Nejen „nám, nám narodil se“, jak zpíváme v naší husitské koledě „Narodil se Kristus Pána“,
ale narodil se pro všechny lidi bez rozdílu…
I v muslimských zemích jsou v obchodních domech vidět přání k Vánocům a lze
dokonce zakoupit stromky, ozdoby a vánoční blahopřání. Zároveň jsou ale muslimové
velmi citliví na jakýkoli druh kulturního imperialismu – nebo cokoli, co by jej mohlo jen
z dálky připomínat. To je velký rozdíl od našeho českého, ať si každý dělá, co chce…!!!
Islámské náboženské autority tedy začaly šíření Vánoc jako západního svátku v muslimských společnostech brát velmi vážně. Odvolávají se na jeden z hadítů, náboženských
pojednání, v níž prorok Mohamed praví: Kdo napodobuje nemuslimy v jejich zvyklostech,
stává se jedním z nich.
Situace je poněkud komplikována tím, že Ježíš, jehož narození o Vánocích slavíme,
je i muslimským prorokem. Ísa, jak se arabsky jmenuje, je stejně jako Marie, považován
za součást příběhu islámu a těší se velké úctě. Právě na tom se ale zakládá nejčastější
kritika slavení Vánoc muslimy. Saúdskoarabský anglicky psaný list Rijadh Daily například
napsal, že datum Ježíšova narození ve skutečnosti není známo a bylo teprve dodatečně
stanoveno. Autor pojednání zdůrazňuje, že Vánoce byly uměle stanoveny na den, kdy
se slavil římský svátek slunovratu. To prý znamená, že pod křesťanským příkrovem se
skrývá pohanská praktika. Islám je velmi citlivý na jakékoli spojování „čisté víry“ s předislámskými zvyklostmi. Křesťané, kteří prý tak opatrní nejsou, se tedy v očích muslima
dopouštějí nebezpečného kompromisu s modlářstvím. A muslim, který by se rozhodl
po křesťansku oslavit proroka Ísu, se tedy vystavuje velkému nebezpečí. Nepřátelé víry
prý využijí každé příležitosti, aby muslimy odvedli od pravého náboženství.
Jiní autoři jsou smířlivější, avšak zdůrazňují, že se narozeniny neslaví ani u jiných
proroků, dokonce ani v případě Mohameda, posledního a nejdůležitějšího z nich. Jestliže
se tedy někdo rozhodne slavit Ježíšovy narozeniny, vyřazuje tohoto svatého muže z řady
ostatních proroků. Pokud se muslim rozhodne Vánoce neslavit, pak to má být především
z úcty k Ježíšovi.
Debata o tom, jak se správně postavit ke slavení Vánoc, je ještě aktuálnější u muslimů,
kteří žijí v převážně křesťanských místech.
Také americký muftí Muzammil Siddiqi varuje před konsumerismem, který Vánoce
provází. Ale rovněž varuje, že Vánoce i v nynější – sekularizované – době jsou nadále
především svátkem připomínajícím Ježíše jako Syna Božího - tedy nikoli proroka, za kterého jej považují muslimové. A to je nejzásadnější svědectví našich vánoc. Bůh se nám
dává poznat ve svém Synu Ježíši Kristu. V tom se křesťanství liší od všech světových
náboženství. Bůh přichází k nám!!!

Zároveň ale někteří muslimové připouští, že není zakázáno blahopřát k Vánocům křesťanským přátelům a sousedům.
Šajch Ahmad Kutty z Islámského institutu v Ontariu odpovídal na internetu na otázky
věřících týkající se právě problému Vánoc. Jedna dívka, která na islám konvertovala jako
dospělá, se dotázala, zda může slavit Vánoce se svými křesťanskými rodiči. Šajch Ahmad
soudí, že je povoleno o Vánocích navštěvovat křesťanské příbuzné, obdarovávat je dárky
a účastnit se oslav. Není naopak dovoleno účastnit se bohoslužby, při níž je Ježíš oslavován
jako Syn Boží. To by byl pro ni závažný prohřešek proti víře islámu v jedinost Boha, protože
muslimové považují křesťanskou trojici za projev polyteismu.
Jiný muftí se zabývá otázkou, zda je vhodné, aby muslimští rodiče slavili Vánoce se
svými dětmi, které chtějí mít podobně jako jejich američtí nemuslimští kamarádi stromeček
a dárky. Tito rodiče argumentují, že Vánoce jsou i v křesťanské Americe především svátkem
rodinným. Se zdobením stromků a rozsvěcováním světel o Vánocích ovšem tento učenec
nesouhlasí. Jako řešení doporučuje, aby se zvyklosti typické pro Vánoce, včetně rozdávání
dárků, přenesly na muslimské svátky. Tak nebudou děti postrádat vánoční dárky a zároveň
se posílí jejich vztah k typicky muslimským svátečním dnům.
Jestli se vám zdá, že muslimové řeší hnidopišské otázky, pak jste příliš přísní. Paralelně
s muslimskou debatou běží v Americe ostrá výměna názorů o tom, zda mají státní úřady rozesílat novoročenky s nápisem Veselé Vánoce – Merry Christmas – tedy s přímým odkazem
na Ježíše. Nekřesťanská část společnosti by se prý mohla cítit nepříjemně... Tak se někteří
snaží „vymyslet“ Vánoce bez Krista!!! To je veletoč… Řetězec obchodních domů Macy‘s
se už rozhodl – z jeho výloh září velké nápisy s politicky korektním přáním „Veselé svátky“.
Tak tedy nám všem přejeme pokoj a radost z narození Spasitele, kterého jsme mohli ve svých
životech poznat a uvěřit v něj. Hezké svátky, veselé Vánoce a nový rok ve jménu Páně!

––– PEČUJE O NÁS… –––
Perníčky ve stylu STAROZÁKONNÍ MANY, tedy ihned k jídlu, nám připomínají Boží
péči o vyvolený národ, který putuje pouští do země zaslíbené. Ve vánočním čase si připomínáme, že v Ježíši Kristu nám nebeský Otec dává ten pravý chléb z nebe.
JEŽÍŠ JE CHLÉB ŽIVOTA…

Ptali se Ježíše: „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“
Ježíš odpověděl: „Abyste věřili v toho, kterého On poslal.“
Zeptali se Ježíše: „Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?“
Odpověděl jim: „Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: Dal jim jíst chléb z nebe.
Ježíš pokračuje: „Amen, amen, pravím vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj
Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává
život světu.“
Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb vždycky.“
Ježíš odpověděl: „Já jsem chléb života.“

PERNÍČKY VE STYLU MANY – ihned k jídlu

– ingredience:
 400 g hladké mouky
 140 g moučkového cukru
 1 lžička jedlé soli
 1 lžička perníkového koření
 2 lžíce tekutého medu
 50 g másla
 2 vejce
 1 žloutek + lžíce vody
na potření perníku
– poleva:
 200 g moučkového cukru
 1 bílek + šťáva z ½ citronu

– postup:
1. Smíchejte všechny suché ingredience, poté přidejte
ostatní a ručně zpracujte měkké těsto. Těsto nechte
odležet do druhého dne v lednici.
2. Předehřejte si troubu na 160 °C.
3. Odležené těsto vyválejte na pomoučeném vále
do výšky asi 5 mm a vykrojte formičkami různé tvary.
4. Na plechu vyloženém pečícím papírem pečte v předem vyhřáté troubě na 160 °C asi 8 –10 minut.
5. Ještě horké perníčky potřete žloutkem rozmíchaným
s vodou.
6. Poté, co perníčky vychladnou, můžete je zdobit polevou.

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.
Modleme se:
 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.
PS: Zdá se nám, že nemáme čas na nic, a přitom musíme vyřešit tolik neodkladných
záležitostí. Býváme nervózní, kdykoliv se ztišíme k modlitbě, protože máme pocit, že by
bylo třeba udělat spoustu jiných věcí. Ale nakonec se nám čas drobí pod rukama: děláme
pořád něco, ale nemáme pocit, že by náš čas byl naplněný… Ježíš, který byl na roztrhání,
kolikrát neměl čas ani se najíst nebo se v klidu vyspat. Přitom si klidně odcházel na celé
hodiny, aby byl sám s Otcem v modlitbě. A nelitoval toho času, ačkoli mohl kázat nebo
uzdravovat či vymítat démony. Nelitoval času stráveného modlitbou.
Vojtěch Kodet

BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2018, PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!
1. 12. 14:00
16:00
17:30
2. 12. 7:45
Neděle 1. adventní
9:00
11:00
Text evangelia:
14:15
Lukáš 21, 25-36
Zpíváme písně: 203,205
15:45
17:00
17:00
17:30
Pátek
7. 12. 17:30
Sobota – roráty se snídaní 8. 12. 6:30
14:00
9. 12. 8:00
Neděle 2. adventní
9:00
11:00
Text evangelia:
14:30
Lukáš 3, 1-6
Zpíváme píseň: 203,204
16:00
17:00
17:30
18:30
Pátek
14. 12. 17:30
Sobota – roráty se snídaní 15. 12. 6:30
14:00
16. 12. 7:45
Neděle 3. adventní
9:00
11:00
Text evangelia:
14:15
Lukáš 3, 10-18
Zpíváme píseň: 203,209
15:45
17:00
17:00
17:30
Pátek
21. 12. 17:30
Sobota
22. 12. 6:30
14:00
23.12. 8:00
Neděle 4. adventní
9:00
11:00
Text evangelia:
14:30
Lukáš 1, 21-38
Zpíváme píseň: 203,204
16:00
17:00
17:30
Sobota

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

Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
1. adventní koncert – Dřevěný kostel
2. adventní koncert – Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Kaple na hřbitově
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
3. adventní koncert – Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
4. adventní koncert - Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
5. adventní koncert – Dřevěný kostel
6. adventní koncert – Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Kaple na hřbitově
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
3. adventní koncert – Dřevěný kostel

24.12. 11:00
13:00
Text evangelia:
14:15
Lukáš 2, 1-14
15:30
Zpíváme píseň:
20:45
211, 233, 210
22:00
23:30
Úterý – Hod Boží vánoční 25. 12. 9:00
11:00
Text evangelia:
Lukáš 2,15-20
16:00
Zpíváme píseň: 228,210
17:30
26. 12. 7:45
Středa
Prvomučedníka Štěpána
9:00
Text evangelia:
10:30
Matouš 10,17-22
14:00
Pátek – svátek Mláďátek 28. 12. 14:30
17:30
Sobota
29. 12. 14:00
30. 12. 8:00
Neděle – Rodiny Páně
9:00
Text evangelia:
11:00
Lukáš 2, 22-40
14:15
Zpíváme píseň: 232, 210
15:45
17:00
17:00
15:00
31.12.
Pondělí – den díkuvzdání
17:30
za Boží ochranu a vedení
23:00
Pondělí – Štědrý den

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

Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Kaple Marie Matky Páně
Dřevěný kostel
U Boží muky na návsi
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple na hřbitově
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Kaple sv. Rodiny
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel

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

Na konec roku něco od Járy Cimrmana, ale přímo z produkce
jedné z našich farností:
Za opravdový až cimrmanovský… paradox považuji, když je tématem kázání při
bohoslužbách: „Nevezmeš jméno Boží nadarmo.“ Za pár minut při vycházení
z kostela mně osm lidí z deseti, řekne: „Ježišmarja, vy máte tak studenou ruku.
Panebože, nestůjte venku nebo se na Vánoce ještě nachladíte…“
Je to zvyk… nebo při kázání přemýšlíme o tom, co budeme vařit… a jak to s tím
vyslovováním Božího jména vlastně máme???

