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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 NA MĚSÍC ZÁŘÍ:
„Ježíš rostl v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním“
(Lukášovo evangelium 2, 40)
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. Začíná září, nový školní
rok i naší farnosti, při různých setkáních v týdnu. Vrátili jste se mnozí z dovolených,
načerpali novou sílu. Děti si znovu nasadí aktovky a zaplní lavice ve třídách. Zazní první
školní zvonění, jakoby povel ke zbystření. Pro rodiče i děti nastane pravidelný režim,
který sebou nese povinnost i radost. I Ježíš se učil… Ačkoliv o Ježíšově dětství mnoho
v Písmu zaznamenáno není, víme, že Ježíš rostl v moudrosti (Lukášovo evangelium 2, 40 ).
Jsme dospělí, ale stále žáky ve škole života, potřebujeme růst v síle a moudrosti. Abychom rostli v moudrosti, potřebujeme se tedy více naučit z Božího slova a nechat je zrát
v našich životech. Sama vím, že jsem ve škole, nemohla mít všechno na výbornou, ale
snažila jsem se tam a dělám to dodnes, kde je moje obdarování. Dělám to s vědomím, že
to, co se naučím, Bůh může používat. Jednou z věcí, se kterou by člověk neměl přestávat,
je učit se. Pořád je, co poznávat. To je jistě nesporné a není třeba to připomínat. Spíše jde
o to, jakým způsobem, pak dokážeme své znalosti využít. Jaký jim dáme smysl, kolik jich
dál předáme a komu tím prospějeme. Ježíšova touha znát a předávat dál,
je jasná už v evangeliu o dvanáctiletém Ježíši v Jeruzalémském chrámu. Jednalo se
tehdy ještě o chlapce, který však bezesporu vynikal svým nadáním a intelektem. Jak ale,
dítě dokázalo zaujmout tehdejší vzdělance? Bylo pod Božím vedením. Ježíš je naplněný
moudrostí i laskavým srdcem, miluje člověka až do krajnosti a dělí se s ním i o své synovství. Tuhle milost nám nikdo už nevezme. Přijímejme ji tedy jako dar. Neopomínejme, že
naše děti ke svému růstu a poznání potřebují nejenom intelekt a nadání, ale i dar Božího
vedení, který na ně skrze Ježíše Krista přechází. Pokud v Něj uvěří! A k tomu jsme zde
my, rodiče a naše výchova! K čemu by našim dětem byla spousta informací, které nebudou
schopné použít v každodenním životě a vysokoškolský titul, když nebudou žít život věčný!
Proto je pro dnešní svět tak důležité, vzdělávat další generace ve víře. Tímto chci apelovat
na nás rodiče!!! Co vlastně chceme mít ze svých potomků? Prázdné mudrce, sportovce
nanejvýš okresních přeborů, malíře poslední kategorie nebo dobré a Bohem požehnané
lidi? Tím nechci rozhodně znevažovat rodičovské snahy o zájmovou činnost dítěte. Jistě

je i tohle pro malého človíčka prospěšné. Spíš by ho to ovšem mělo učit nezahálet, mít
koníčky a motivaci k budoucímu aktivnímu životu, z víry. Přece nežijeme v iluzích, že
zrovna náš syn nebo dcera, bude ten nejlepší ve sportu, hraní na nástroj, bude nejlepší ve
škole ve třídě, zkrátka všude na všech frontách ten nej, nej... všude první!
Dobrým člověkem a křesťanem může být však každý, kdo o to stojí. Vybírejte tedy, se
zřejmou láskou a starostlivostí, pečlivě zájmovou činnost svých ratolestí a nezapomínejte
na vzdělávání ve víře. Určete si pro budoucnost svého dítěte priority, a i Vy proste o Boží
vedení, předávat ze sebe to nejlepší, co Vám Bůh dal k dispozici. Tím, že svým dětem
žehnáme a modlíme se za ně, děláme pro ně nejvíc, co můžeme. Každý víme, že jsou věci
v životě, které můžeme udělat a zařídit, ale tolikrát jsme se už ve škole života poučili, že
je toho tolik, co je nejlepší si domluvit přímo s Ježíšem.
Vaše sestra Eva

––– MODLITBA V DOBĚ SUCHA –––
Já přec vím, že Hospodin je velký,
náš Pán je nade všechny bohy.
Všechno, co Hospodin chce,
to činí na nebesích i na zemi,
v mořích i ve všech propastných tůních.
Přivádí mlhu od končin země,
déšť provází blesky,
ze svých zásobnic vyvádí vítr.
(Žalm 135,5-7)
Chválen buď, můj Pane,
mnou a všemi stvořeními,
a především panem bratrem sluncem,
jenž přináší den a nám svítí světlem svým,
jest krásné a září leskem velikým
jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem.
Chválen buď, můj Pane,
skrze sestru lunu, skrze hvězdy,
na nebiʼs je stvořil jasné,
vzácné a krásné.

Chválen buď, můj Pane
skrze bratra vítr,
skrze vzduch a mraky,
skrze nečas i počasí jasné,
kterým na živu své tvory udržuješ.
Chválen buď, můj Pane,
skrze sestru vodu,
která je tak užitečná, dobrá,
pokorná a čistá.
Chválen buď, můj Pane
skrze bratra oheň,
kterým osvěcuješ naše noci,
je krásný, radostný, mohutný a silný.
Chválen buď, můj Pane,
skrze naši sestru matku zemi,
která dává život a jež vládne nade všemi
a jež rodí různé plody a trávu
a barevné květy.

Náš Pane, chtěli bychom se připojit k této chvále, kterou vyzpíval bratr František.
Jak Tě, ale může chválit slunce, když spaluje, voda, která ztrácí průzračnost
a v přívalech přináší zkázu namísto života, jak Tě může chválit oheň změněný v ničivý
požár a vyprahlá země? Pohled na ni nás naplňuje sklíčeností.
Vyznáváme, že nejsme dobrými správci Tvého stvoření, když přírodu víc drancujeme,
než abychom ji chránili, a rozséváme znečištění a zkázu namísto krásy.

Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen svůj prospěch na úkor přírody
a na úkor chudých.
Prosíme o dar vláhy pro naši zemi a pro nás o sílu Tvé lásky, abychom pečovali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. Dobrý
Pane, Bože našich předků, Panovníku nebe a země,
Stvořiteli vod, Králi všeho svého stvoření, vyslyš naši modlitbu.
Amen

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
15.–19. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

21. 9. Matouš evangelista

28. 9. Václav, kníže český, † 935

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 hříšníky.“
(Lukáš 5,27-32)
Ve východní ikonografii je Matouš zobrazován většinou bez atributů, na západě pak většinou s andělem, který mu podle legendy diktoval slova jeho evangelia.
Kníže Václav, svátek 28. září
Narozený 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, dokázal 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 2. 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.
SLAVNOST POŽEHNÁNÍ NOVÉHO KŘÍŽE U DŘEVĚNÉHO KOSTELA
V BLANSKU V NEDĚLI 2. ZÁŘÍ 2018.
Rada starších v Blansku nechala, zhotovit nový kříž vedle kostela. Na první zářijovou neděli
2. 9. v 9:00 hodin nám přislíbil náš brněnský biskup Juraj Jordán Dovala návštěvu
v Blansku se slavením bohoslužeb a požehnání nového kříže. Udělejte si ve svém programu
čas a přijměte naše pozvání.
Po bohoslužbách se koná zahradní slavnost, se skvělým grilovaným masem od Lukáše,
výborným guláškem od Marcelky a Jirky, pekařských delikates od Martina, domácích
moučníků a koláčů od našich sester z rady starších.
Nenechte si slavnost ujít, popovídejte si s bratrem biskupem i mezi sebou navzájem.
Kdo nepřijde, bude opravdu litovat!!!
Skákací hrad pro děti je zajištěný!!!
Věříme, že se i vám nový kříž líbí a pěkně dotváří okolí našeho blanenského kostela.
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 6. září
v 17:45 hodin. Srdečně zveme!
Brněnská diecéze Církve československé husitské vás srdečně zve na Diecézní pouť:
100 let Československé republiky
15. září 2018 v Hodoníně
V 10.00 hodin bude slavnostní bohoslužba za účasti patriarchy ThDr. Tomáše Butty
a brněnského biskupa Mgr. Juraje Dovaly (sbor Církve československé husitské, Dvořákova 2)
11.00 pietní akt u sochy TGM
13.30 Pomníky TGM – výstava spojena s přednáškou Mgr. Hany Sýkorové (výstavní prostory
Sálu Evropa)
14.30 Komentovaná prohlídka stálé expozice: TGM a jeho rodný kraj s ředitelkou Masarykova
muzea v Hodoníně Mgr. Irenou Chovančíkovou (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
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 lidského 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 zkušenosti víry, duchovního života a vnitřní kultury lidského života. V době prolínání kultur, vlivu
různých sekt a společenských otřesů si myslíme, že je dobré, aby měly děti 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.
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně! Srdečně všechny zveme.
RÁDI ZPÍVÁTE NEBO HRAJETE NA NĚJAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ? NEMÁTE
SI KDE S KÝM ZAHRÁT?
Tak to jste zde na dobré adrese… Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kdo si rádi zahrají
a zapívají. Není potřeba se ostýchat, přijďte, všichni hrajeme a zpíváme pro radost, nejsme
profesionálové…
Setkáváme se každý pátek v 19:30 hodin a v neděli v 8:30 hodin v Blansku.

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 10.9. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 12.9. 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 2019 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 kalichem 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 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.
Ale pamatujme a dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru
faráři, při životních, křestních, manželských jubilejních, na úmysl 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
Na následujících fotografiích vám
přinášíme malou ochutnávku některých
prázdninových setkání ve farnosti.

Husova slavnost 6.7. 2018 v Blansku se křty
a prvním přijímáním Večeře Páně dospělých.

Venkovní bohoslužba
a Husova hranice v Rudici.

Venkovní křížová cesta v Černé Hoře
na svátek Proměnění Páně 6. 8. 2018…bylo
opravdu horko!!! Díky za všechny vytrvalé,
kteří svoji přítomností setkání podpořili.

Letní setkávání pro děti.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
PROČ SE ŘÍKA: „JOBOVKA“?
„Přišly špatné zprávy, hodně špatné zprávy, samé jobovky, samé Jóbovy zvěsti.“
Jób je jednou z nejvýraznějších biblických postav. Je po něm pojmenována celá jedna
kniha ze Starého zákona a jeho dramatický život udivoval celé generace. Jóbův příběh
je sepsaný ve verších a nejstarší verze, které archeologové našli napsané na hliněných
tabulkách klínovým písmem, jsou staré možná až tři tisíce let.
Kdo byl Jób? Žil v zemi Ús, dnes už ale přesně nevíme, kde přesně se toto místo nacházelo. Měl sedm synů a tři dcery Pro svou spravedlnost a dobrotu byl oblíbený a všemi
respektovaný. Byl bohatý. Bible dokonce uvádí, že vlastnil sedm tisíc ovcí, tři tisíce
velbloudů, tisíc kusů skotu a pět set oslů. Jenže právě jeho spořádaný život a bohatství
se mu málem staly osudným. Byl příkladem tehdejší zbožnosti a Hospodin měl z Jóba
a jeho rodiny velkou radost.
Jenže satan se Bohu vysmíval, že je jednoduché být zbožný a spravedlivý, když máte
všeho dostatek, velkou rodinu, majetek, přátele.
„Kdo by nemiloval svého Boha, když mu dopřáváš, staráš se o něj a přeješ mu,“ říkal
ďábel. „Dovol mi ho vyzkoušet, pak uvidíme jeho pravou zbožnost,“ žádal ďábel krutou
zkoušku na Jobovi.
A tak jednoho dne, když trávil Jób čas se svými přáteli, přišel za ním z čista jasna posel.
Přinesl špatnou zprávu. Tvá stáda byla ukradena, tví pastýři zabiti,“ hlásil. Než se Jób vzpamatoval, přiběhl další posel a celý se třásl strachy: „Na tvá stáda, která zůstala, se z nebe
spustil oheň a všechna zvířata uhynula.“ To byla opravdu hodně špatná zpráva. Bohužel
nebyla poslední. Přiběhl třetí posel: „Všichni tví velbloudi byli odvlečeni, jejich pastýři
zabiti, už nemáš žádná stáda!“ To bylo zlé. Jenže za chvíli se dostavil čtvrtý posel a zdrceně
vyprávěl, jak se Jóbovi synové a dcery sešli u nejstaršího Jóbova syna, když vtom se přihnala
vichřice, tak prudká, že zničila dům, ve kterém Jóbovy děti společně večeřely a všichni
synové a dcery zahynuli. To byla zpráva ze všech nejstrašnější. Z bohatého a úspěšného
Jóba se rázem stal žebrák, muž bez domova, který přišel o rodinu.Tyto tragické zvěsti, ale
neotřásly Jóbovou vírou v Boha. „Hospodin dal, Hospodin vzal,“ vyznal. Satanovi tato krutá
zkouška Jóbovy víry nestačila. Sotva Jób vstřebal všechny ty hrozné zprávy, vyrazily mu
na těle, od hlavy až k patě, ošklivé, pálivé a bolavé vředy. Hrozné utrpení.
Jób si přál zemřít. Když za ním přišli jeho přátelé, kteří mu zůstali, v slzách a bolestech
se jich ptal, proč musí tak trpět. Celý zoufalý hledal smysl svého utrpení. Ale o Bohu samotném neřekl jediné křivé slovo, jeho vírou toto utrpení ani teď neotřáslo. A tak zkouška
skončila. Ďábel prohrál.
Jób se nakonec ze všech těch ran vzpamatoval, vředy se zahojily, opět získal velké bohatství, jeho stáda se zdvojnásobila a narodilo se mu opět sedm synů a tři dcery, které měly
pověst nejkrásnějších dívek v celé zemi. A tak si mohly vybírat dobré a požehnané ženichy.
Jób se dočkal mnoha vnoučat a pravnoučat a dožil se ve spokojenosti sto čtyřiceti let. Jeho
pevnost ve víře přitahovala lidi celá staletí a kniha Jób se stala jedním z nejčtenějších literárních děl starověku. A ze silného inspirativního biblického příběhu o utrpení a těžkých

zkouškách zlidovělo úsloví o špatných zprávách, které přicházejí jedna za druhou. „Jóbova
zvěst, jobovka“ je hodně špatná zpráva, kterou jsme nečekali, která nás zaskočila, jež hodně
ovlivní a poznamená. Bůh však pro své věrné koná velké znamení a divy!

SVĚDECTVÍ
BIBLICKÉ VYUČOVNÍ PRO SPOLEČENSTVÍ SBORU – OSMÝ DÍL
Biblické čtení: Zjevení 3:14–22
Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný
a pravý, počátek stvoření Božího: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž
bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý,
bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného,
a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí,
abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle,
stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako
já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Zabezpečená církev v částečném bezvědomí. Je několik možností, jak vykládat příměr
studeného, horkého a vlažného. Tradičně byla vlažnost Laodikejských vykládána jako
polovičatá věrnost Kristu. Tento pohled viděl příměr studeného a horkého jako „teploměr”
horlivosti. Kritériem posouzení místní církve je ale spíše její neúčinnost než duchovní
teplota, protože příměr je pravděpodobně metaforou vody v Laodikeji, která postrádala
vlastní vodní zdroj. Neměla přístup ke studené vodě z hor nebo k horké vodě z pramenů
v Hierapolis, proto v Laodikeji vybudovali akvadukt, kterým přiváděli vodu z horkých
pramenů v Hierapolis. Než voda do města dotekla, nebyla ani horká, ani osvěživě studená, ale vlažná a silně znečištěná až působící dávení. V kontrastu s léčivou horkou
vodou z pramenů v Hierapolis nebo průzračně studenou vodou v Kolosách je „vlažný”
metaforou neplodnosti a neschopnosti. Církev v Laodikeji je zabezpečená. Věří, že má
všechno a že nic nepotřebuje. Je bohatá v lidských očích. Navenek jsou její lavice možná
ještě slušně obsazené, budova krásná, služby běží, všude je pořádek a v modlitebně nikdo nehlučí. Nikdo nenarušuje její spořádaný klid. Kdo by neměl rád Laodikejský sbor?
Přesto o něm Kristus říká, že je naopak „ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý“. Nejhorší
ale je, že o tom ani neví. Trpí bezvědomím a slepotou, ale nic netuší. Na rozdíl od svého
Pána není „pravým a věrným svědkem“, ale trpí soběstředností, spokojeností a konzumní
mentalitou. Na rozdíl od ostatních církví zde vidíme Krista, jak stojí vně církve a klepe
na dveře, aby jej pustili dovnitř. Věta „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo
můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ se tak často používá v evangelizačních kázáních, až zapomínáme, že byla vyřčena směrem k církvi. Jak
strašný obraz církve s Bohem za dveřmi, který marně klepe. Laodikejský sbor má vnější
dostatek, ale potřebuje prohlédnout, mít odvahu zhodnotit, jak na tom je skutečně uvnitř
a činit pokání. Pustit Krista zpět a mít odvahu následovat ho, kamkoli půjde. Odvahu
stát se znovu zdravým misijním sborem. Jak jsme na tom my a naše farnost? K čemu nás
jednotlivce i společentsví povzbuzuje Ježíš, právě teď, dnes?

BOŽÍ PŘÍRODOPIS IV.
Události doby konce – Slunce, Měsíc a hvězdy
Dnes, v posledním díle nás čeká znamení na slunci a měsíci. I při Ježíšově narození
v Betlémě pastýři sledovali znamení na nebi. A troufám si říci, že my jsme generace,
která vidí všechna znamení, dávající signál, že se „něco“ blíží. Zatmění slunce i měsíce
již bylo spousta, ale všimněme si těch, které jsou spjaty s židovskými svátky.
Tetráda z let 1493–1494 znamenala nový domov pro Židy na americkém kontinentu. Tetráda
z let 1949–1950 znamenala navrácení Země jejich otcům a vznik státu Izrael. Tetráda z let
1967–1968 přinesla navrácení Jeruzaléma Židům. A vidíme tetrádu v letech 2014 až 2015.
Co bude Izraeli dáno nyní? Co významného ještě nemají? Postavení chrámu? Anebo
Izrael pozná svého Mesiáše? Je opravdu návrat Ježíše tak blízko?
Podle Lukáše 21:25-32 „A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemí
úzkost národů…
1. Znamení ve světě – úzkost národů – miliony utečenců a neví kam jít.
2. Znamení v Izraeli – návrat Židů do země jejich otců. Jer. 30:3., Jóel 4:1-2
3. Znamení v přírodě – zemětřesení, katastrofy, klimatické změny…Řím.8:19-21
4. Znamení v Církvi.“A toto evangelium bude kázáno po celém světě….M24:14
5. Znamení na nebi – slunce se změní v temnotu a měsíc bude jako krev. Jóel 3:4
Při všem, co Bůh stvořil a nad čím žasne naše srdce, vidíme ve vesmíru ještě jeden
velký div. Na oběžných drahách Slunce, Měsíce a Země si můžeme přečíst informace
o dějinách Izraele. O Slunci a Měsíci při stvoření Bůh řekl, že budou i kromě jiného
ke znamení a k určování časů, dnů a let. G 1:14 Je pozoruhodné, že při Ježíšově narození
učenci, kteří neměli Písma, sledováním hvězd zpozorovali, že se narodil Mesiáš. Neznali
židovská proroctví (jinak by šli rovnou do Betléma).
Naproti tomu kněží, kteří Písma měli, nevěděli, kdy se narodí, ale věděli kde. Z toho
vyplývá, že znamení na nebi se s Písmem doplňují. My máme vše! Písma i poznání.
A umíme číst! Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší
a zachovávají…Zj 1:3 Připomínám, že to nemá nic společného s astrologií. Bůh v Písmu
napomíná lidi, kteří se domnívají, že jejich osud píšou na nebi hvězdy. Iz 47:13-14.
Ale, co to vše pro nás znamená? Otočit se zády ke světu a vložit svoji důvěru jen
ve Všemohoucího Boha. Iz 57:13 „Až budeš volat o pomoc, ať si tě tvá sbírka model
vysvobodí! Všechny je odnese vítr, odvane je vánek. Ale ten, kdo se utíká ke mně,
dostane do dědictví zemi, do vlastnictví moji svatou horu.“ Prosím, podívejte se
do svého života, jestli náhodou nevěříte svému majetku a kariéře víc než Živému Bohu!
Jste schopni se cele spoléhat na Ježíše víc než na svoje úspory? Ježíš nás varoval i před
posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce (2.P 3:3-13). Zvedáme hlavu, naše vykoupení je
blízko. Přijď, Pane Ježíši!

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 v září 2018:
 Děkujme za ohromné změny, které církev prožila od roku 1989 a prosme
o pokračující obnovu církví v České republice skrze Krista, milost od Boha Otce
a působení Ducha Svatého.
 Děkujme za Ježíšovu věrnost, s jakou klepe na naše dveře a chce být s námi i tehdy,
kdy ho nechceme pustit dovnitř.
 Modleme se za změnu zabezpečených sborů a farností ve společenství bohatá podle
Božích měřítek.
 Prosme za milost k pokání z vlažnosti tam, kde ji vidíme.
 Prosme o sílu a praktické kroky, jak se vymanit ze stagnace a zaměřenosti na sebe.
 Prosme za zdravý „misijní chaos“. Přemýšlejme o následujících slovech a reagujme
tichou modlitbou.
 Prosme za schopnost „přestavit dobře“ Ježíše dalším generacím ve vlastní rodině
i kolem sebe. Amen.

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2018
Neděle
15. po Duchu Svatém

2. 9.

Text evangelia:
Marek 7, 1-8; 14-15; 21-23
Zpíváme píseň: 19, 121
Pátek

7. 9.

Neděle
16. po Duchu Svatém

9. 9.

Text evangelia: Marek 7, 24-37
Zpíváme píseň: 40

7:45
9:00
10:30
14:15
15:45
17:00
18:30
17:30
18:45
8:00
9:00
11:00
14:00
15:30
17:00
18:00
18:30

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

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Zahradní slavnost
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Sv. Rodiny Senior cen.
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple Sv. Rodiny
Kaple na hřbitově
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu

Úterý

11. 9.

Pátek

14. 9.

Neděle
17. po Duchu Svatém

16. 9.

Text evangelia: Marek 8, 27-38
Zpíváme píseň: 69

Pátek

21. 9.

Neděle
18. po Duchu Svatém

23. 9.

Text evangelia: Marek 9, 30-37
Zpíváme píseň: 117, 183

Pátek – Knížete Václava

28. 9.

Neděle
19. po Duchu Svatém
Text evangelia: Marek 9, 38-50
Zpíváme píseň: 71

30. 9.

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

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

Obřadní síň obecního úřadu
Kaple v zámku
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Sv. Rodiny Senior cen.
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple sv. Rodiny
Kaple na hřbitově
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Sv. Rodiny Senior cen.
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje

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

Nakonec vtip pro zasmání, když začíná školní rok:
V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:
„Tak děti, dám vám hádanku. Co je to? Skáče to po stromech a žere to oříšky.“
Přihlásí se Karlík: „Já myslím, že veverka, ale jak vás znám, tak to bude
určitě Ježíš Kristus.“

