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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC DUBEN:
„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. 
Žehnáme vám z Hospodinova domu.“  (Žalm 118,26)

Milí čtenáři dubnového, „postně-velikonočního“, farního zpravodaje.
Nejsme na zemi jen od toho, abychom dělali, ale abychom i něco udělali… Tato věta jedno-

ho známého mně upoutala a vede k přemýšlení. Proto si dovolím ji trošku rozvinout. Použiji 
k tomu zkušenosti, které mám z návštěvy seniorů v různých zařízeních, ať to jsou domovy 
pro seniory, nemocnice, LDNky.

Situace první. Klepu opatrně na dveře. Zpovzdálí slyším: „Pojďte dál.“ Ještě jsem pořádně 
nepřekročil práh bytu a už slyším: „Pane faráři, řekněte mi, proč mne Pán Bůh tak trestá, čím 
jsem si to zasloužila? Co jsem v životě udělala špatného, že musím tak trpět?“ 

Viditelně trpící žena mi ukazuje svoje bércové vředy. Nedělá mi to dobře, ale zvládám to. 
„Nikdo za mnou nepřijde, jsem pořád sama.“ Všímám si nočního stolku, kde nejsou žádné 
fotografie, žádné pohlednice. Stěny také nic nezdobí. Snažím se jí upřímně naslouchat. Z toho, 
jak mluví pořád a pořád o sobě, mám pocit, že jsem ji docela dobře poznal. Odcházím s pocitem 
vyčerpání. Je mi této ženy lidsky líto.

Jiná situace. Zaklepu na dveře. Od dveří hulákám: „Tady bratr farář!“ „To je skvělé, bratře 
faráři, pojďte, pojďte… Ráda vás vidím. Tak co, dáme si kávičku? A nemáte chuť na slivo-
vičku? Co kdybychom si spolu dali?“ Noční stolek tentokráte plný pohlednic a nejrůznějších 
fotografií, ty zdobí i stěny u postele. Pijeme kafíčko. „Bratře faráři, musím vám něco ukázat.“ 
Žena vytahuje rodinné fotoalbum. „Koukněte, to je můj manžel. Prožili jsme spolu krásných 
57 let. Nebylo to vždycky jednoduché, co jsme v životě prožili, ale Pán Bůh nám vždycky 
pomohl věci překonat a zvládnout. A tady vnoučata. Eliška studuje v Anglii. Moc šikovná 
holka! Mám tak skvělou rodinu!“ potom dodala „Víte, Pán Ježíš je tady pořád se mnou. Modlím 
se za celou rodinu i za Vás, povídám si s ním a nikdy nejsem sama, pochvaluje si žena, která 
trpí stejnou nemocí jako ta, s níž jsem se rozloučil před chvílí. Nemluví ale jen a jen o sobě… 
Opět se loučím. Mám pocit, že moje životní síly jsou znovu obnovené i dobité.

Dva různé životy. První, soustředěný jen na sebe, druhý, soustředěný k Bohu a na druhé. 
První jen žitý spíš odžívaný… druhý prožitý a naplněný. Má život, který i přes neduhy stáří ji 
naplňuje, který žije a dělá ji šťastnou. Je to pro ni ten nejlepší lék na nemoc a bolest. 

Můžeme na tomto světě jen žít. Jako ti, kdo sice nic špatného neudělají, ale nevykonají 
ani nic dobrého. Případně svými řečmi sem tam otrávit někoho kolem… Jednoduše „veget“. 
To je málo.



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 5. A 6. NEDĚLE POSTNÍ,
 SVATÝ TÝDEN, 1. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

14. 4. Květná neděle 18. 4. Zelený čtvrtek

19. 4. Velký pátek 20. 4. Bílá sobota

21. 4. Hod Boží velikonoční 22. 4. Pondělí velikonoční

Mohu si také života užívat. Žít na úkor druhých, bez ohledu na ně. Takových lidí pozoruji 
hodně. To by ale nemělo být smyslem našeho života.

Mohu ovšem také svůj život prožívat. Život prožívá ten, kdo dokáže žít pro někoho, pro 
něco, nebo jen pro tu obyčejnou krásu života. Prožívat život se vyplatí. K životu zcela přiro-
zeně patří víra.

Víra je ovocem našeho jedinečného setkání s Bohem. Abychom uvěřili, musíme se setkat. 
Víře předchází potkání se. Víra se nerodí v osamělosti, nerodí se ani ve strachu a beznaději, 
naopak, je odvážným vykročením a setkáním se vzkříšeným Ježíšem.

Přeji nám právě takhle prožít letošní Velikonoce.  Váš bratr Martin

MODLITBA
Hospodine, Bože náš a Otče v Pánu Ježíši Kristu,

i dnes chceš přebývat ve všech, kdo Tě slyší a žijí z odpuštění, které jsi
nám dal ve svém Synu. Žasneme, že můžeš potřebovat jako nástroj

svého díla náš rozum, naše city, naše ruce. 
Kdo jsme, abychom se stávali tvým chrámem?

Děkujeme, láska prokázaná v Ježíši Kristu je silnější a mocnější než
smrt. Odpusť nám svá zklamání, kdy se z odpovědnosti vyzouváme,

kdy opětovně smrti umožňujeme, aby vstupovala do hry našich životů
a ovlivňovala nás nedůvěrou, strachem a násilím.

Smiluj se nad námi a znovu v nás obnovuj, občerstvuj naše
podílnictví na vítězství lásky a spravedlnosti nad lží a nenávistí. 

Pomoz nám stát na straně života, na tvé straně života věčného. Amen.

SVÁTKY V MĚSÍCI DUBNU
SVATÝ TÝDEN

Týden od Květné neděle do neděle velikonoční je Velkým nebo také svatým týdnem. 
Jeho oslava vyžaduje odpovídající slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačí, že „ná-
sledujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl 
na jeho vzkříšení a na jeho životě“… 

Poslední dny postní doby nesou název Svatý týden. Tyto dny jsou věnované památce Je-
žíšova utrpení. Tím se však zdůrazňuje jen jeden pól velikonočního tajemství. Celé vnímání 
Velikonoc je ale obsažené v tom, že Ježíšovo utrpení má svůj cíl, totiž v jeho zmrtvýchvstání 
a našem vykoupení, které se slaví o Velikonoční noci.



KVĚTNÁ NEDĚLE
Šestá neděle postní má také název: „KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ“. Tímto 

názvem je naznačený hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohro� hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohro-
mady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) 
i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojená v tom, co tento den cha-
rakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a ve čtení Pašijí. Vyjadřuje se 
zde to, co je základem křesťanského života: Ježíš nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je 
trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých.

Oslava tzv. «Svatého týdne», který začíná Květnou nedělí, má slavnostní vstup, v němž 
se symbolicky naznačuje, že následujeme Ježíše na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho 
kříže, abychom měli podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tato myšlenka se nejlépe vyjádří 
průvodem s požehnanými ratolestmi. Ty se žehnají s prosbou: «požehnej také nás, ať s radostí 
jdeme za svým Králem Kristem». Když průvod (v mnoha farnostech jen požehnání ratolestí) 
skončí, začíná bohoslužbou slova druhá část liturgie Květné neděle. 

...Když nám Pán řekl, abychom ho následovali, nebylo to proto, že naši službu potřeboval, 
ale proto, aby nám dal spásu. Následovat Spasitele znamená mít podíl na spáse, jako jít za svět-
lem znamená mít podíl na světle (srovnej Jan 8,12) ...zanechal nám tak příklad, abychom šli 
v jeho šlépějích. (1. List Petrův 2,21).

Jak přijme Jeruzalém svého Mesiáše? I když se Ježíš vždycky vyhýbal snahám lidí provolat 
ho králem, volí přesto čas a podrobně připravuje svůj mesiášský vstup do města «svého předka 
Davida» (Lukáš 1,32).

Vítají jej, jako Davidova syna, ten, který přináší spásu («Hosanna» znamená: «Nuže, spas!», 
«Dej nám spásu!»). A nyní «král slávy» (Žalm 24,7�10) vjíždí do svého města na oslátku: 
nedobývá siónskou dceru, obraz své církve, ani lstí, ani násilím, nýbrž pokorou, jež vydává 
svědectví pravdě. Proto jsou toho dne poddanými jeho království děti a «Boží chudí», kteří 
ho s jásotem pozdravují, jako ho andělé ohlašovali pastýřům. Jejich volání: «Požehnaný, kdo 
přichází v Hospodinově jménu» (Žalm 118,26), přebíráme ve «Svatý» v liturgii jako úvod 
k památce Veliké noci Páně.

Hosanna je pořečtěné hebrejské zvolání: Zachovej (Žalm 86,2), vysvoboď (Jeremiáš 31,7). 
Byl to radostný pokřik izraelitů o slavnosti stánků, spojený s máváním ratolestmi... Volání se 
vztahovalo na Boha, který měl dáti šťastný prospěch. Nejspíše to bylo spojeno se 118. žal-
mem. Při posledním vjezdu Ježíšově do Jeruzaléma k tomu bylo přidáváno: «Synu Davidovu» 
a «na výsostech», což vzniklo patrně neporozuměním významu slova, které bylo chybně 
interpretováno jako «sláva»...

Hosana znamená výkřik souhlasu nebo uctění
Hosanna. pořečtěný tvar hebrejského zvolání znamenající: „Zachraň(uj), vysvoboď, za-

chovávej, pomoz, spas“ (Žalm 118,25). Z pokorné prosby se význam slova změnil v jásavé 
zvolání a radostný pokřik zřejmě proto, že se žalm 118 zpíval při radostném svátku za mávání 
ratolestí. Tento žalm ohlašuje příchod Vykupitele...

VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ (TRIDUUM)
Vrcholem a středem naší liturgie je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti 

a zmrtvýchvstání Páně“. Toto třídenní začíná večeří Páně na Zelený čtvrtek a končí 
vigilií velikonoční neděle. Svátek Velikonoc je tvořený Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, 
Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.

Mnohdy se bohužel pozornost v těchto dnech soustředí především na Ježíšovo utrpení 



a smrt a oslava vzkříšení se dostává do pozadí. Velký pátek a Velikonoční noc jsou ale dvě 
stránky jedné skutečnosti: bez smrti není zmrtvýchvstání, smrt je jen bránou do slávy. Proto 
tvoří tyto svaté dny ve skutečnosti den jediný. 

ZELENÝ ČTVRTEK
Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě události: 1. Ježíšova večeře při níž ustanovuje 

i nám slavit večeři Páně a myje apoštolům nohy, 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zajetí...
* Při chvalozpěvu «Přispěj nám…» se mohou rozeznít zvony, jež utichnou až do «Kristus 

vstal» velikonoční noci.
* Po přijímání se odnáší dary zbylé z večeře Páně na vyzdobené místo v kostele («Getsemane“), 

kde se uloží. Naznačujeme tím Ježíšův odchod z večeřadla do Getseman.
* Po večeři Páně se podle prastarého zvyku odnášejí ubrusy a kříž ze stolu Páně. Je to 

znázorněním toho, že této noci byl Ježíš zrazený, opuštěný od svých přátel a nakonec byl 
zajatý.
Liturgií, která se slaví večer, prožíváme poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl 

zrazovaný, ukázal všechnu svou lásku. Obětoval svoje tělo a svou krev pod způsobou chleba 
a vína a předal je apoštolům.

Velikonoční večeře – pascha, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt, se slaví 
ve věřících židovských rodinách dodnes. My ji také v Blansku slavíme, byť upravenou pro nás 
křesťany. Je uvědomením si mocného Božího činu záchrany ze zajetí v Egyptě. My křesťané 
žijeme stále v plnosti Hospodinovy paschy (přejití) z mnohých otroctví, majících svůj vrchol 
ve smrti. Beránek, jehož krví jsme, tak jako Izraelité v Egyptě, chráněni před věčnou smrtí, 
je Beránek Boží, Ježíš. A ujištění o naší ochraně Beránkovou krví můžeme a máme prožívat 
v každé večeři Páně. Ta má být večeří, kterou, obrazně řečeno, máme také jíst s přepásanými 
bedry a holí v ruce, tak jako Izraelité před vyjitím � paschou z otroctví Egypta. Máme ji jíst 
a být připraveni na cestu. Od této večeře je třeba se neprodleně vydávat na cestu za naším 
Pánem, protože on je cesta do naší zaslíbené země. Je to ovšem také cesta přes poušť utrpení 
a smrti, ale též cesta přes vzkříšení, cesta se zaručeně dosažitelným koncem. Totiž se vstupem 
do «země», ze které nebudeme vyhnáni, do «nového nebe a nové země» nebeského království.

Večeře Páně je pokrmem na cestu k branám našeho Domova.

VELKÝ PÁTEK
Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. 

Obřady nejsou pouhou památkou Kristovi smrti, ale jsou oslavou velikonočního tajemství, 
skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vy-
kupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti.

Podle prastaré tradice dnes církev neslaví klasickou liturgii. Liturgické obřady začínají 
obvykle kolem třetí hodiny odpolední /u nás kvůli více bohoslužbám je to různé/, kdy byl 
Ježíš umučený a mají tří části: 1. Bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami za celý svět, 2. 
úcta kříže, 3. přijímání.

Stůl Páně je zbavený plachet, svící a kříže.
Ježíš zemřel v době, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. «Byl 

trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku.» (Izajáš 53,7)



Těžištěm velkopáteční bohoslužby slova jsou pašije podle Jana.
�  V nich se líčí proces proti Ježíšovi tak, aby se vyjevila pravda.
�  Tématem Janova evangelia je cesta Božího Syna k Otci, po které ho můžeme následovat.
�  Janovy pašije neukazují Ježíše jako pasivně trpícího, ale jako aktivně jednajícího.
�  Kříž je v Janových pašijích zobrazený, jako vítězné znamení vykoupení.
�  Ježíšovo «dokonáno jest» na kříži je jeho triumfem. 
�  Nápis na Ježíšově kříži, napsaný v hebrejštině – židovském jazyku, v řečtině a latině – 

tehdejších «mezinárodních» jazycích, zdůrazňuje fakt, že Ježíš je králem spásy pro všechny 
národy, pro jednoho každého člověka na této zemi.
Jan dává několik výrazů na Ježíše – beránka a ztotožňuje jeho oběť s obětí velikonočního 

beránka (18,28; 19,14.31.42) a smrt na kříži s pravou velikonoční obětí (19,36).
Izajáš 52,13�53,12 Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, 

kterých jsme se dopustili na bližních, tvrdá slova, činy... prostě vlastní hříchy od narození až 
po současnost – to není zrovna povzbudivá podívaná, a přece tam, v muži na kříži, v muži 
bolesti, jsou naše hříchy definitivně «zabity», tam trvale mizí. On umírá, já jsem ze smrti 
zvedaný... z jeho lásky.

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu jsme na modlitbách u Kristova hrobu a uvažujeme o jeho umučení a smrti, 

a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekáváme vzkříšení.
Bílá sobota je tzv. dnem, neboť se dnes neslaví liturgie a další svátosti, kromě útěchy ne-

mocným a liturgickým.
V listu Římanům 6,3�4 čteme, že jsme byli křtem pokřtění, tedy ponořeni v Ježíšovu smrt. 

To, co v nás neumírá, nemůže přijmout nový život. Umírání věcí, vztahů, nároků, vlastně 
hříchů, všeho, co máme v sobě jen ze sebe a ne z Božího daru, můžeme teď prožít. Můžeme 
skutečně s Ježíšem ulehnout do hrobu.

Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, 
začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí 
tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilie. Oslava vzkříšení, tak tedy začíná 
(dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci. (Stejně jako například o Vánocích, 
kdy je hlavním svátkem 25.12., se slaví «Štědrý večer» již večer 24.12) 

VELIKONOČNÍ NOC, VIGILIE
V modlitbě velikonočního chvalozpěvu se mluví o Kristově vítězství v jeho utrpení, neboť 

on „svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život“. Veliká noc má zvěstovat 
smrt a vzkříšení v jediném celku.

Slavnost Veliké noci je podle prastarého podání nocí bdění pro Pána (srv. Exodus 12,42), 
v níž očekáváme zmrtvýchvstání Páně a slavíme je. Tato oslava se v prvních křesťanských 
dobách konala celou noc a končila teprve společným stolováním za rozbřesku, když se „noc 
rozjasnila zmrtvýchvstáním našeho Pána“. Podle evangelia přišly ženy ke hrobu, „když uply-
nula sobota a začínal první den týdne“ (Matouš 28,1). Slavnost Velikonoční vigilie byla tedy 
od pradávna (a je na mnohých místech i dodnes) slavností ne večerní, nýbrž noční.

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty velikonoční „přechod“ (pesach) 
ze zajetí utrpení, omezenosti a smrti do života svobody a plnosti. Tato oslava má přehledně 
členěnou strukturu:

Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, 



abychom ze smrti do života přešli i my. Prožít Velikonoce, tj. přejít ze smrti do života, zname-
ná věřit ve vzkříšení, dále pokračuje: Není nic velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, 
židé a bezbožníci; tomu věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou 
křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.
�  Oslava velikonočního světla (velikonoční oheň, velikonoční svíce)
�  Symbolika a význam velikonoční svíce � «paškálu».

Název velikonoční svíce «paškál» pochází z latinského «paschale» – velikonoční. Svíce je 
znamením vzkříšeného Krista, «pravého světla, které osvěcuje každého člověka» (Jan 1,9). 
V úvodní části slavnosti velikonoční noci se paškál zapaluje od ohně, který je symbolem 
lásky a síly Ducha svatého. Do paškálu se vyrývá kříž, letopočet a řecká písmena alfa (nad 
kříž) a omega (pod kříž). Přitom se říká: «Kristus včera i dnes (kněz vyrývá do svíce svislé 
břemeno), začátek i konec (vyrývá příčné břemeno), alfa i omega. Kristus je Pánem všech věků 
(první číslice), on vládne dějinám (druhá). Jeho je království i moc i sláva (třetí) po všechny 
věky věků (čtvrtá). Amen.» Pět zrn ve svíci naznačuje patero ran Ježíšových. Zapálení svíce 
ohněm vysvětlují slova: «Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění». Svíce 
se pak přináší do ztemnělého kostela s trojím zvoláním: «Ať slavné Kristovo vzkříšení naši 
tmu ve světlo promění». Postupně si potom zapalujeme od paškálu své svíce. Křesťan, který 
je včleněn do Krista – světla prorážejícího veškerou temnotu, se také sám stává celou svou 
bytostí pramenem světla pro ostatní (srv. Matouš 5,14).
�  Poté následuje velikonoční chvalozpěv (Exultet). Ten je chválou světla, které dává Bůh 

svému lidu: «Pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty», protože, «to je ta noc, 
o které je psáno: Noc jako den se rozjasní. 

�  Bohoslužba slova
V této části velikonoční oslavy si připomínáme a uvažujeme o podivuhodných skutcích, 

které Bůh od počátku činil a činí i našich životech.

�  Křestní obřady (svěcení vody, obnova křestních slibů, křest)
Je možné říci, že jádrem velikonoční oslavy je právě křest. Je vyvrcholením naší účasti 

na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví (nebo obnovuje) právě o Ve�smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví (nebo obnovuje) právě o Ve-
likonocích. Tajemství a dar křtu vyvěrá právě z Velikonoční události.

«Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus – byli vzkříšeni z mrtvých 
slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu nového života.» (srv. Řím 6,4) 

Křtem se stáváme Božími dětmi a jdeme životem k zaslíbené zemi nebeského království.
Prožíváme osobně tajemství Velikonoc tím, že spolu s Kristem umíráme v hříchu a vstáváme 

z mrtvých k novému životu. Slavnost Kristova vzkříšení se proto stává nejvhodnějším okamži-
kem ke křtu, kterým každý pokřtěný vstává z mrtvých a prožívá na sobě velikonoční tajemství.

Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení 
s Ježíšem. Křest není něco, co se s člověkem děje � je to navázání osobního pouta s Ježíšem, 
které znamená pro člověka ochranu, péči, vysvobození z neodvratné moci zla.

Bratři a sestry, nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli 
mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Za to, že jste zachráněni, máte co 
děkovat Boží dobrotě. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal 
jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Té záchrany docházíte 
z Boží dobroty skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to Boží dar! Dostáváte ho ne pro skutky, 
aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. 
Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. (Efezským 2,4�10)



NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne po sobotě“ 

(sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním 
dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
setkávat u večeře Páně „lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“. Každá neděle v roce 
je tedy „oslavou Velikonoc“ – zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině 
z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

VÍTE, CO ZNAMENÁ ALELUJA???
Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú�jáh, který znamená oslavujte 

Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Latinská 
podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba česká aleluja.

Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním svátkem církevního roku. Celých 50 dní 
po Velikonocích a každou neděli v roce slavíme vzkříšení Ježíše Krista a radujeme se z toho, 
že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou  
rozmanité chvály Aleluja...

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
 SVÁTOST POKÁNÍ, VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ

Na KVĚTNOU neděli 14.4. a ZELENÝ čtvrtek 18.4. 2019 bude při všech bohoslužbách 
vysluhovaná svátost Pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se na tyto vzácné chvíle smíření 
a odpuštění už doma.

 SEDEROVA VEČEŘE 2019
I letos budeme na Zelený čtvrtek slavit Sederovu večeři. V Židovském prostředí tato tra-

diční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. 
Právě tuto hostinu slavil i Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví 
jako o Ježíšově „poslední večeři“. Při ní Ježíš vyzval své učedníky, aby jedli chléb a pili víno 
na jeho památku. Odtud pak vychází ustavování svátosti večeře Páně.

Sederová slavnost, kterou budeme slavit, nabízí mimo jiné hlubší pochopení pozadí vzniku 
večeře Páně. Porozumění tomu, proč a jak se slavil hod beránka, pomáhá porozumět do větší 
hloubky, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané vyznávají Ježíše Krista jako 
Beránka obětovaného za hříchy světa.

Budeme nejen mluvit o tom, jak a proč se slavila, ale skutečně slavit. Bude příležitost ochut-
návat, co se jedlo a pilo (třeba karpas nebo charostet nebo macesy � nekvašené chleby) Jíst 
budeme také velikonočního beránka. Při tom všem budeme poslouchat zvěst o Boží záchraně 
a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží záchraně, kterou přinesl Boží beránek Ježíš Kristus.

Večeři budeme slavit na Zelený čtvrtek 18. dubna po bohoslužbách v Blansku. Srdečně 
všechny zveme!!!

Přihlašujte se prosím, do seznamu po bohoslužbách, potřebujeme znát počet účastníků 
kvůli zajištění množství pokrmů. 

 VENKOVNÍ PROŽÍVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY
Máme velkou příležitost k netradičnímu prožívání Ježíšovy křížové cesty. 
Blanenská farnost půjde venkovní křížovou cestu v Černé Hoře na Velký pátek 19.4. 
ve 20:00 hodin. Povzbuzuji Vás, přijďte! Je to bezvadná duchovní zkušenost.



 VELIKONOČNÍ CHRÁMOVÉ SBÍRKY
Jako každý rok, i letos o Velikonocích, vás chceme poprosit o štědrost při darech do sbí-

rek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou i před sebou v našich farnostech různé 
opravy budov, doplnění interiérů a dalších investic. Děkujeme za vaši pozornost, protože 
i málo pro naši farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů zahraničních ani tuzemských 
děkujeme právě vám!  

 ZPĚVNÍK
Mnozí jste si již všimli nebo využili…ostatním nabízíme. Naše zpěvníky, kancionály 

za dobu svého používání jevily už známky „opotřebení“. To je dobře, že je používáme a neleží 
někde na poličce. Podařilo se nám zajistit opravu stávajících zpěvníků, aby nám mohli dobře 
sloužit dál. Bohu k oslavě a nám k duchovní radosti a povzbuzení. Můžete si vyměnit svůj 
zpěvník za nový. Informace podáváme při každých bohoslužbách.

 INTERNETOVÉ STRÁNKY
Po delší době se nám podařilo inovovat naše internetové stránky: www.drevenykostelik.cz
Podívejte se na ně. Jakékoliv návrhy na zlepšení, opravy a úpravy uvítáme. Dejte vědět. 
Sledujte jejich obsah, zajímají nás vaše poznatky.

 MODLITBY
V modlitbě máme obrovskou sílu a duchovní moc. Každý máme na srdci nějaký modlitební 

úmysl. Chválu, díky, prosby, vyznání… Napište to, co Vám leží na srdci na kousek papíru, 
dejte bratru faráři. Zahrne Vaše prosby do společných přímluvných modliteb. Můžete se i vložit 
do schránky přímo v kostele. Společně se modlíme také na všechny modlitební úmysly v zá-
věru biblických hodin. Můžete dát konkrétní modlitební úmysly za nemocné, životní jubilea, 
osobní starosti… jak máte na srdci.

 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! Nabízíme možnost konání 

biblických hodin i mimo Blansko a rádi. Ozvěte se, kdo a kde byste měli zájem o tento druh 
setkávání. Prosíme o odpovědi na otázku: „Chcete mít u vás biblické hodiny“?

 NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát a rozumět biblickým příbě-

hům a základům 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.

Nabízíme možnost konání setkání pro děti i mimo Blansko a rádi. Ozvěte se, kdo a kde 
byste měli zájem o tento druh setkávání. Prosíme o odpovědi na otázku: „Chcete mít u vás 
setkávání pro děti, klidně i doma ve vaší rodině“?

 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 dubnu se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 8. 4. v 18:30 hodin 
v Blansku. Ve Vyškově ve středu 10. 4. v 18:00 hodin. Přijďte! Zveme k účasti. 

 SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Další přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v roce 2019 budou 

probíhat každé úterý v květnu v 19:00 hodin. 

 SETKÁVÁNÍ CHLAPSKÉ SKUPINKY
Pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností ve společenství mužské 

skupince. Setkáme se v pátek 26. 4. ve 20:00 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 o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním.

 FARNÍ KNIHOVNA
Máte možnost, zapůjčit si kvalitní duchovní literaturu, z naší bohaté farní knihovny. 
Každý pátek od 16:30 hodin.

 VELIKONOČNÍ BETLÉM.
Ano, čtete dobře. Rádi bychom pořídili, tzv. Velikonoční betlém, pro náš kostel v Blansku.

Máme rozjednané v Izraeli (krásná řezbářská práce z olivového dřeva) provedení jednotlivých 
velikonočních příběhů. Květná neděle, Poslední večeře Páně, 
Ukřižování a Vzkříšení. Postavy cca 25 cm vysoké se scenérií okolo. 

Hledáme ochot-
né dárce, kteří by 
byli ochotní přispět 
na jejich pořízení. 
Věříme, že se nám 
podaří na Veliko-
noce L.P. 2020 tzv. 
Velikonoční betlém 
pořídit. Informujte se 
u bratra faráře.



PROŽILI JSME
FARNÍ MASOPUST 3. 3. 2019 V BLANSKU
Rok utekl jako voda a je zde opět masopustní neděle. 
Jako každoročně, i letos jsme byli s manželem pozváni 
blanenskými sestrami na tuto slavnost. 

Kostelík byl při ranních bohoslužbách naplněn do po-
sledního místečka. Ráno nás vítalo zimou a mlhou, ale 
při východu z kostela se již ukázalo slunce, které svítilo 
potom celé dopoledne. 

Na farní zahradě již byly nachystány zabijačkové 
speciality: kotel s polívkou, tlačenka, vařená kolena, 
jitrnice, jelita, ovar, klobásy, sekaná. Vše připravil řezník 
bratr Fiala z Ruprechtova. Sestry z farní rady přichystaly čaj, kávu a koláče. Harmonikářka 
Liduška z Babic hrála na harmoniku, všichni jsme si zazpívali.  Nechyběl ani průvod masek.

Masopustní dopoledne se nám všem moc líbilo, atmosféra byla, jako vždy v Blansku, velmi 
srdečná. Popovídali jsme si se známými a plni příjemných zážitků jsme se rozcházeli domů.

Odpoledne nás čekala šňůra bohoslužeb s bratrem farářem Martinem. Máme zase na co 
vzpomínat.      Vaše sestra Lidka z Vyškova
POPELEČNÍ STŘEDA 6. BŘEZNA 2019
Krásný slunný den, první v postní době, jsem s bratrem farářem navštívila několik bohoslu-
žeb na různých místech našich farností. Všude byli slavené s upřímností a pokorou. Svátost 

Pokání je pro mne a věřím, že pro všechny 
účastníky bohoslužeb hlubokým duchov-
ním zážitkem.
Osobně si velmi vážím obětavosti bratra fa-
ráře, že nedělá jen jednu bohoslužbu ve far-
ním kostele, ale od oběda do večera objíždí 
všechny vesnice, aby i ostatní mohli pro-
žívat všechny svátky. Škoda, že si mnozí 
místní neuvědomují toto úsilí a nepřijdou. 
Věřím, že se i dalším srdce otevře!

Sestra Lidka z Vyškova



VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
Uvěřil jsem ve svém srdci v Ježíše Krista – a co dál?
Blahopřeji! Učinil jsi rozhodnutí, které změní celý tvůj život! Možná se ptáš: „A co dál? Jak začít 
svou cestu s Bohem?” Následujících pět kroků, které uvádíme, Ti ukáží cestu podle Bible. Když 
během své cesty budeš mít otázky, prosím, přijď, ptej se!
1. Zcela jistě je potřebné, abys správně rozuměl obsahu slova spasení.
1.list Janův 5:13 nám říká: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že 
máte věčný život.” Bůh chce, abychom přemýšleli, rostli ve víře, rozuměli.  Zopakujme stručně 
základní body spasení:
a) Všichni jsme zhřešili. Všichni jsme se dopustili věcí, které Boha zarmucují (Římanům 3:23).
b) Za náš hřích si zasloužíme trest, který je věčným odloučením od Boha (Římanům 6:23). Ježíš 

zemřel na kříži, aby splatil dluh za naše hříchy (Římanům 5:8, 2. Korintským 5:21).
c) Ježíš umřel místo nás, vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my. Jeho vzkříšení dokazuje, 

že Jeho smrt byla dostatečným zadostiučiněním za naše hříchy.
d) Bůh dává odpuštění a spasení všem, kteří věří v Ježíše Krista a v jeho smrt jako platbu za naše 

hříchy (Jan 3:16, Římanům 5:1,Římanům 8:1).
Toto je poselství spasení! Jestliže jsi uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasitele, máš život věčný! 
Všechny Tvoje hříchy jsou odpuštěné, když jsi je v pokání vyznal a Bůh zaslíbil, že tě nikdy 
neopustí ani nezanechá (Římanům 8:38�39,Matouš 28:20). Pamatuj, že tvé spasení bylo získáno 
v Ježíši Kristu (Jan 10:28�29). Věříš�li v Ježíše jako svého Spasitele, můžeš mít jistotu, že věčnost 
budeš trávit s Bohem! 
2. Najdi si čas a přijď do společenství, kde se učíme rozumět Bibli.
Společenství (nebo jednoduše církev) to jsou lidé. Je velice důležité, aby lidé věřící v Ježíše Krista 
měli vzájemné obecenství. To je jedna z primárních funkcí sboru. Když jsi uvěřil v Ježíše Krista, 
chtěli bychom tě povzbudit, abys našel společenství, kde ve víře porosteš. Pověz dál o své víře 
v Ježíše Krista.

Druhou funkcí sboru je vyučovat Bibli. Můžeš se naučit aplikovat Boží slovo ve svém životě. 
Porozumět Bibli je klíčem k naplněném a mocnému křesťanskému životu. 2. list Timoteovi 3:16�
17 říká: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, 
k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.”

Třetí funkcí sboru je obecenství. Obecenství ve shromáždění je díkůvzdání Bohu za vše, co 
vykonal! Bůh nás spasil. Bůh nás miluje. Bůh se o nás stará. Bůh nás vede a pomáhá nám. Proč 
bychom mu neděkovali? Bůh je svatý, spravedlivý, milující, milostivý a plný milosrdenství. Zjevení 
Janovo říká, “Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno 
a tvou vůlí všechno povstalo a jest.”
3. Každý den si vyhraď určitý čas, kdy se budeš soustředit na Boha.

Je pro nás nesmírně důležité, abychom každý den trávili určitý čas plným soustředěním se 
na Boha. Někteří lidé tomu říkají „ztišení”, protože to je čas zasvěcený Bohu a mluvení s Ním. 
Někteří tak dělají ráno, jiní raději večer. Není důležité, jak tento čas pojmenuješ nebo kdy si jej vy-
hradíš. Záleží na tom, abys pravidelně trávili čas s Bohem. Co se děje během naší chvilky s Bohem?
a) Modlitba. Modlitba je prostě rozhovor s Bohem. Mluvte s Bohem o vašich potřebách 

a problémech. Pros Boha, aby ti dal moudrost a vedl tě. Aby ti pomáhal vy tvých potřebách. 
Pověz Bohu, jak moc Ho miluješ a jak jsi vděčný za všechno, co pro tebe dělá. O tom je modlitba.

b)  Čtení Bible. Čtení Bible potřebuje každý z nás. Bible obsahuje všechno, co potřebujete vědět, 
abychom mohli žít naplněný křesťanský život. Je v ní Boží vedení v rozhodnutích, které v životě 
děláme, je tam návod jak poznat Boží vůli, jak sloužit jiným a jak duchovně růst. Bible je Boží 



slovo pro nás. Bible je v zásadě Boží manuál, jak máme žít svůj život, aby byl Bohu libý a nám 
prospěšný a uspokojující.

 Kolikrát jsme už nabízeli Nový zákon, Žalmy, celé Písmo. Řekni si o něj!
4. Rozvíjej své vztahy s lidmi, kteří ti mohou duchovně pomáhat.
Pokus se najít si jednoho/dva přátele (z tvého sboru, mládeže, skupinky), se kterými si budeš vzá-
jemně pomáhat a povzbuzovat se (Židům 3:13, 10:24). Požádej své přátele, aby podporovali tvé 
ztišení, aby s tebou probírali tvé aktivity a cestu s Bohem. Budou�li chtít, můžeš ty dělat totéž pro ně.
Neznamená to však, že se musíš vzdát svých přátel, kteří neznají Pána Ježíše. Zkus jim dát znát, 
že Ježíš změnil váš život. 
5. Křest nebo obnova křestního slibu.
Hodně lidí se ve věci křtu mýlí. Slovo „křtít” znamená být ponořen do vody. Křest je biblický 
způsob jak veřejně vyznat svou víru v Krista a svůj závazek následovat Ho. Akt ponoření do vody 
ilustruje, že jsme pohřbeni spolu s Kristem. Akt vynoření z vody znázorňuje Kristovo vzkříšení. 
Být pokřtěný znamená ztotožnit se s Ježíšovou smrtí v pohřbu a vzkříšení (Římanům 6:3�4).
Křest je krokem opravdovosti, veřejným vyznáním víry v Krista a vašeho odhodlání následovat 
Ho. Tak to zažívám a rád se s vámi o svoji zkušenost dělím.    Bratr Mirek

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
PÁTÝ DÍL:  OTÁZKY, KTERÉ NÁS NAPADAJÍ V SOUVISLOSTI S VELIKONOCEMI
 Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku? 
Slavení Velikonoc má svoje kořeny v židovské tradici. Ta byla spojena se dvěma svátky, které sou-
visejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký � na jaře se rodí nová zvířata. Druhým 
byl svátek zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro 
pastevce i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života.  Židé pak 
před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa 
z egyptského otroctví.  Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním 
přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, 
která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový život. 
 Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce?
Vánoce – na rozdíl od Velikonoc – jsou dnes spojeny s rodinnou tradicí pohody, obdarování, lidské 
štědrosti, dělení se s druhými lidmi. Je v nich podstatně zdůrazněná rovina horizontální (mezilidská). 
Velikonoce nás však mnohem víc soustřeďují na to, co Bůh dělá pro člověka – mají vertikální rozměr. 
A to je pro člověka mnohdy méně „uchopitelné“, a tudíž náročnější, protože to od něj mnohem víc 
žádá. Velikonoce jsou ale ze své podstaty svátky neuvěřitelné radosti a volného vydechnutí. 
 Může příběh Velikonoc něčím oslovovat i dnešního člověka? 
Všechny ty události mají hlubokou lidskou dimenzi. Týká se to každého z nás. S každou postavou 
se člověk může identifikovat – v každé té postavě může člověk najít sám sebe. 
Jan je samozřejmě výrazem naší touhy po Ježíšově blízkosti i Ježíšova příklonu k člověku;  Jidáš 
je kusem nás, když zrazujeme druhé, když zrazujeme Boha, když zrazujeme sebe; Petr je ten, který 
nahlíží svoji slabost, který je schopen této slabosti v dané chvíli nejenom litovat, ale uvědomit si 
její důsledky, a který najednou vidí své jednání a život v úplně novém světle. 
Tak bychom mohli pokračovat, protože tyto situace se v našem životě opakují. Můžeme jít s Ježíšem 
Křížovou cestou, vždyť každý z nás má za sebou nějaký příběh utrpení způsobeného druhými lidmi, 
nesmyslností, ztrátou naděje, toho strašného smutku, že nevidí Boha. Když Ježíš volá na kříži „Bože 
můj, proč jsi mě opustil?“, je to výraz toho, co každý z nás přece zná, když se v životě potácí, když 
není schopný svoji situaci zvládnout a když má pocit, že ho Bůh opustil.



NA HLUBINU
Od nového roku nás provází nový seriál na pokračování s názvem: „Na Hlubinu“.
Jeho snahou je povzbuzení k hlubšímu vyučování ve víře a probírání náročnějších témat pro 
každodenní praxi v našem životě s Bohem i jeho nárocích na nás!

T Ř E T Í  D Í L ,  DRUHÁ ČÁST:
KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM – Reakce jednoho z našich farníků.

V minulém čísle Zpravodaje mě zaujalo třetí pokračování seriálu nazvaného „Na hlubinu“. 
V úvodu je napsáno: „Strach z muslimů a islámu je hlavní překážkou, proč křesťané v Evropě 
s muslimy nesdílí evangelium a své životy….“ Dále pak autor vyjadřuje domněnku, že ten strach 
pochází z jakýchsi „konspiračních teorií“ a ptá se, proč by elity EU usilovaly o islamizaci Evropy, 
která by zlikvidovala i je samotné. Připouští, že se integrace muslimů v Evropě na mnoha místech 
nedaří, že radikalizovaní islamisté představují bezpečnostní hrozbu a že velká část politické „DNA“ 
islámu není kompatibilní s demokratickými principy. Pokládá otázku, jak bychom v této situaci 
měli reagovat jako křesťané a inspiraci vidí ve výše uvedeném textu proroka Izajáše. 

K uvedenému článku bych se chtěl alespoň stručně vyjádřit. Především bych rád upozornil, že 
úvodní text z Izajáše neukazuje, jak tvrdí autor, na „účel mnoha konspiračních teorií – vyvolat 
strach“, a těžko jej lze také použít jako „inspiraci“ ke způsobu řešení obav z islámské imigrace. 
Nic podobného se v něm neřeší. Širší kontext (Izajáš 7 a 8, 2.Paralipomenon 28, 2. Královská 16) 
ukazuje, o čem zde Písmo hovoří. Judský král Achaz i se svým lidem žil v rozporu s Božími principy, 
v zemi se velmi rozmohla modloslužba. Když se proti němu spojil král severního Izraele Pekach 
s aramejským králem Resínem , neobrátil se o pomoc k Hospodinu, jak mu radil prorok Izajáš, 
ale požádal o pomoc asyrského krále Tiglat�Pilesera. Ten mu sice pomohl (za bohatou odměnu), 
ale sám potom Judsko neustále ohrožoval. To vyvolalo u obyvatelstva strach, o kterém mluví 
zmiňovaný text. Proto je proroku Izajáši a jeho prostřednictvím všem věrným zjeveno, že tíživá 
situace je důsledkem nevěry lidu vůči Hospodinu a všichni jsou vyzváni, aby se nebáli, důvěřovali 
Hospodinu, obrátili se o pomoc k Němu a pak je jim zaslíbena ochrana. 

Nevím, jak si autor představuje „sdílení evangelia a svého života s muslimy“. Je třeba jasně říci, 
že křesťanství a islám jsou nejen naprosto neslučitelná náboženství, ale že islám je vůči křesťanství 
přímo nepřátelský, hlásá nenávist proti všemu neislámskému. Snaha „evangelizovat“ muslimy nemá 
téměř žádné šance na úspěch a může být i velmi nebezpečná. Muslimové považují islám za dokonalý 
a jsou přesvědčeni, že jejich úkolem je získat pro něj celý svět. Odpadnutí se trestá smrtí. Integrace 
muslimů v Evropě se nedaří nikoliv „na mnoha místech“, ale reálně nikde. Že radikální islamisté 
představují hrozbu, to nepopírá asi nikdo. Problém je, že je velmi těžké je identifikovat a přitom je 
kdykoliv možné, že se tzv. „umírnění“ muslimové mohou radikalizovat. Islám není jen náboženství, 
je to politický systém, jehož nedílnou součástí je islámské právo – šaría. Podle rozsudku Evropského 
soudu pro lidská práva (Strasbourg, 13. února 2003) je uplatňování práva šaría neslučitelné s demo-
kracií. Přesto je skutečností, že islám se v Evropě stále více šíří. Zmiňované „no�go zóny“ nejsou 
výmyslem nějakých konspiračních teorií, ale realitou v mnohých evropských městech. Islám získává 
v Evropě stále větší politický vliv. Je např. známo, že v některých velkých anglických městech, včetně 
Londýna, je dnes starostou muslim, v evropských státech vznikají muslimské politické strany. 

Jak se tedy máme postavit k islámské migraci jako křesťané? Bližnímu, který je v nouzi, je jistě 
třeba poskytnout pomoc. Ale jsou ti, kteří se dnes do Evropy masově hrnou, opravdu těmi, kteří 
potřebují pomoc? Mnozí muslimští imigranti jsou evidentně dobře vybaveni a žádnou nouzí netrpí. 
A pokud by někteří trpěli, proč se o ně nepostarají bohaté státy Arabského poloostrova? Ty se k tomu 
evidentně nemají. Je také známo, že mezi obyvateli některých muslimských států je vedena mediální 
kampaň nabízející Evropu jako „ráj“, kde „létají pečení holubi do pusy“. Všechny tyto skutečnosti tak 
vedou k jednomu logickému závěru: Imigraci muslimů do Evropy někdo chce a záměrně podporuje. 



Někdo, jemuž záleží na zničení evropské civilizace a jejich křesťanských kořenů islámem. Ale proč to 
tedy podporují „elity“ EU? Odpověď není úplně jednoduchá. Všem, koho tato problematika zajímá, 
doporučuji knihu křesťanského autora PhDr. Petra Hampla „Prolomení hradeb“. 

Bránit se proti vlně muslimských imigrantů je nejen požadavkem sebezáchovy, ale i lásky 
k bližním, jimiž jsou naši krajané, především pak členové vlastní rodiny. Jde v neposlední řadě 
i o záchranu křesťanství a možnosti je šířit. Jsem přesvědčen, že to od nás Bůh očekává a jistě nám 
pomůže tam, kde na to sami nestačíme. Pokora a bázeň před Hospodinem je určitě důležitá. To ale 
neznamená, že máme být pasívní. Nezapomeňme také, že je pouze jedno Kristovo evangelium, 
jakékoliv jiné je falešné (Galatským 1,7�8). A protože se hlásíme k odkazu Mistra Jana Husa, víme 
snad, že za pravou víru je třeba bojovat případně i s nasazením vlastního života. 

Váš Jiří Rokos z Černé Hory
Mohu věřit tomu, co se stalo o Velikonocích?

Když přemýšlím nad obsahem velikonočních svátků, věřím, že pro mnoho lidí může být velice 
obtížné je pochopit. O Vánocích se radujeme z narození dítěte. Tomu rozumíme, protože tak to 
sami prožíváme. Když se nám nebo někomu z naší rodiny narodí dítě, okamžitě bereme do ruky 
telefon, abychom se o tuto zprávu podělili s dalšími členy rodiny nebo přáteli. Ale Velikonoce? Ježíš 
umírá. Tak jako má svůj život začátek, tak má i svůj konec. To ještě pochopit dokážeme, je to opět 
i naše osobní zkušenost, když odešel někdo blízký. Ale potom přichází nedělní ráno, kdy slavíme 
Ježíšovo zmrtvýchvstání. S tím se už náš rozum vyrovnat nedokáže. Tady přichází na řadu víra. 
A ta nám někdy chybí. Ale Bůh není naší vírou nebo nevěrou nijak omezený. Na cestě do Damašku 
zastavil Saula, který byl pevně přesvědčený o tom, že když jde zatýkat, věznit a zabíjet křesťany, 
plní tím Boží vůli. A podobně se setkává s lidmi i dnes.

Četl jsem příběh o takovém, damašském silničním zážitku“ z dnešní doby, o zkušenosti, která 
je také jen těžko uvěřitelná. Napsal ho Fred Markert, mezinárodní ředitel organizace YWAM 
(YouthWith A Christ – Mládež pro Krista), která se zaměřuje na šíření evangelia mezi národy, 
které jsou převážně muslimské, kam není pro křesťany snadné se dostat. Žije v Afganistánu, kde 
se setkal s muslimskou ženou, univerzitní profesorkou, která navštěvovala hodiny angličtiny, kde 
vyučovali dobrovolníci YWAM. Vyprávěla: „Šla jsem spát a najednou můj pokoj naplnilo světlo. 
U mé postele stál Ježíš a já jsem věděla, že přišel, aby mě zabil!“ Den předtím, když učitel začal 
odpovídat na otázky studentů a mluvil o Ježíši, vyběhla ven ze třídy. Zabouchla dveře třídy a začala 
proklínat učitele. Řekla: „Proklínala jsem ho celou cestu domů. Přišla jsem domů, lehla jsem si 
do postele a modlila jsem se: Alláhu, zabij ty lidi! To nejsou učitelé angličtiny, ale misionáři, a já je 
v mojí zemi nechci! Zabij je!“ A tehdy uviděla Ježíše stojícího u její postele. „Věděla jsem, že mě 
přišel zabít, protože já jsem žádala Alláha, aby zabil jeho služebníky. Spadla jsem z postele, třásla 
jsem se a plazila se po kolenou k Jeho nohám. Čekala jsem, že mě zabije. Ale když jsem se u jeho 
nohou třásla, zalilo mě teplo. Cítila jsem jako bych se koupala v lásce, v lásce a dobrotě. Podívala 
jsem se nahoru, Ježíš byl tak nádherný. Nemohla jsem dělat nic jiného než mu dát svoje srdce.“

Dnes je tato univerzitní profesorka křesťankou, která mluví se svými studenty o tom, že Ježíš 
je skutečný a že je její Spasitel a Pán. (Pray Magazine)

Jsou takové příběhy jen uvěřitelné? Věřím, že ano. V Bibli najdeme podobných případů celou 
řadu. Vzpomeňme si, jak se anděl zjevil Kornéliovi a řekl mu, aby poslal pro Šimona zvaného Petr, 
který mu bude zvěstovat slova života. Nebo na to, jak se anděl zjevil Filipovi a řekl mu, aby se 
vydal na cestu z Jeruzaléma do Gázy, kde se setká s etiopským dvořanem. A co to Pavlovo vidění, 
kdy se mu zjevil muž a prosil ho, aby se přeplavil do Makedonie a pomohl jim?

Může být mnoho věcí, kterým nerozumíme, ale Bůh udělal to, co bylo nepředstavitelné, když šel 
a zemřel za hříchy jiných. Za naše hříchy. Udělal pro nás to, co my bychom sami pro sebe udělat 
nemohli. A i když Velikonoce začínají smutně, smrtí na kříži, končí radostí, kterou do dnešních 
dnů vyjadřujeme radostným zvoláním: Kristus vstal! Dozajista vstal!    Váš Jirka



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. Přímluvná modlitba není pouze předkládáním seznamu našich žádostí Bohu, ale ochota 
vyjít a být Bohu k dispozici, pokud i mě chce použít k jejich vyslyšení. Je vyjádřením vztahu 
s Bohem i lidmi. 

V dubnu 2019, společně prosíme za: 
 • požehnané slavení Velikonoc v naší farnosti i ve všech církvích a společenstvích bez rozdílu
 • ty, kdo budou pokřtění na Bílou sobotu, aby dál rostli ve víře a vstali s Ježíšem k novému 

životu  
 • aby naše společenství byla ostrovem pokoje, radosti a moudrosti v rozjitřených dobách.
 • sestry a bratry pronásledované ve světě (Severní Korea, Předních východ, Somálsko  
 • odvahu zvěstovat evangelium a přiznávat se ke Kristu i jeho církvi v prostředí České 

republiky, kde je církev vystavena nedůvěře, hyperkritičnosti a někdy posměchu. 
 • překonání vlastního strachu a autocenzury v našem bezprostředním okolí a nestyděli se 

za Krista. Amen.

BOHOSLUŽBY V DUBNU 2019
Pátek 5.4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 6.4. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

16:00 Vítějeves Obřadní síň úřadu městyse
17:30 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Neděle – 5. neděle postní

Text evangelia: Jan 12,1-8
Zpíváme píseň: 244

7.4. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostelík
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 úřadu městyse

Pátek 12.4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 13.4. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 6. neděle postní 
Květná

Text evangelia: 
Lk 22, 39-23. 56
Zpíváme píseň:  239

14.4. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Čtvrtek – Zelený čtvrtek

Text evangelia: Lk 22, 14-30
Zpíváme píseň:  122, 12

18.4. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Blansko Pesachova večeře



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. Kontakt: telefon na far-
ní 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 pro usmání i zamyšlení, co mně poslal jeden kamarád, který je katolík…
věřím, že vás nepohorší…:
Opilec se připotácí do kostela, zapadne do zpovědnice a mlčí. Zmatený kněz zakašle, 
aby upoutal jeho pozornost, ale muž stále nic neříká. Kněz tedy zaťuká na přepážku, 
doufá, že se hříšník konečně rozhovoří. 
Z druhé strany se ozve: „Boucháš zbytečně, kámo, tady taky není hajzlpapír.“
…ještě, že u nás husitů zpovědnice nemáme…

Pátek – Velký pátek

Text evangelia: J 18, 1-19,42 
Zpíváme píseň:  246

19.4. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
20:00 Černá Hora Křížová cesta

Sobota – Bílá sobota

Text evangelia: Lk 24, 1-12
Zpíváme píseň:  249, 260

20.4. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
18:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
20:00 Blansko Dřevěný kostel

Neděle – Hod Boží 
velikonoční

Text evangelia:  J 20, 1-18
Zpíváme píseň:  250, 260

21.4. 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

Pondělí – velikonoční pondělí

Text evangelia:  
Lukáš 24,13-35
Zpíváme píseň:  255, 260

22.4. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
15:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
17:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
18:00 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Pátek 26.4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 1. neděle po 
Velikonocích

Text evangelia:  Jan 20,19-31
Zpíváme píseň:  248, 260

28.4. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
17:00 Račice Sbor Páně 
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu


