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BIBLICKÝ VERŠ NA PRÁZDNINY:

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na 
to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře!“
  ( List apoštola Pavla Židům 13,7)

Moji milí, sestry a bratři, 
opět po roce setkáme k bohoslužbám v den památky Mistra Jana Husa u nás a spolupro-

žijeme bohoslužby v Betlémské kapli třeba přes televizní obrazovku. Co nás sem každý rok 
přivádí, co prožíváme, co vyjadřujeme tím, že jsme tady při svátečním shromáždění v den 
Mistra Jana? Co si odsud má jeden každý z nás odnést? Jistě ne jen to, že se viděl se svými 
blízkými, ani jen to, že si připomněl život a dílo Mistra Jana Husa. Jde ještě o něco hlubšího. 
Co bylo cílem kázání a služby Jana Husa? On se ve svých kázáních, na půdě jemu tak milého 
Betléma, snažil předat lidem Krista, snažil se jim předat to, co poznal, co měl ve svém srdci, 
zprostředkovat opravdovou víru. A dnes s odstupem více než 600 let musíme konstatovat, že 
se mu to dařilo. Svými kázáními zasáhl širokou vrstvu společnosti tak, jako ji před ním zasáhli 
mnozí svědkové Páně ze všech časů a míst. Jak oni dokázali oslovit křesťanskou zvěstí praktic-
ky celou tehdejší společnost. Co si tedy máme my, lidé 21. století, odnést z každé bohoslužby? 

Prožít radostné setkání s živým Ježíšem z Nazareta, ale nechat se Jím také vyučovat a mě-
nit svoje zvyky i sklony. Položme si v tuto chvíli otázku: Daří se nám to? Jak se chováme 
k lidem kolem nás? Skládáme účty a vystavujeme vysvědčení jim, nebo „biblicky“ nejprve 
sami sobě? U nás se hodně často vystavují různá vysvědčení druhým, často také říkáme: „Ten 
to dělá takhle (nedobře) a tamten to dělá ještě hůře, to není dobré jednání.“ Nejprve se však 
máme dívat na sebe a ono vysvědčení vystavovat sami sobě. Mistr Jan Hus se učil na prvním 
místě z Božího slova, ale také i od svědků víry, neodsunul a nevymazal je ze svého života, ale 
učil se od všech lidí, kteří měli pře ním vztah s Kristem, kteří věděli, že Bůh je a jak působí 
v životech lidí, kteří žijí s Bohem dnes. Jak se učíme my? Někdy dobře a někdy špatně. Jako 
bychom Boží slovo neslyšeli. 

Když jsme v posledních týdnech putovali po Evropě – Ukrajině, Itálii a Francii a vzpo-
mínali na československé legie a bojovníky druhé světové války, viděli jsme, jak jsou jiné 
národy hrdé na čest svých předků, na to, že bojovali za svobodu, ale ne svobodu povrchní, 
ale za svobodu vnitřní, za svobodu vztahu k Bohu. Nám se to zatím v českých zemích moc 
nedaří – ve slovenských zemích se to daří trochu lépe. A tak ono vysvědčení musíme vysta-
vovat nejprve sami sobě. Jak? 

První příklad, jak vystavit hodnocení sami sobě, jak čteme u proroka Jeremjáše proroka 
(1,4-9). Jeremjáš žije jako každý druhý a jako velmi mladý je povolaný Hospodinem. Jeremjáš 



však nechce nejprve splnit Boží vůli. Zdráhá se (parafrázuji): „Co budu muset říkat králi? Jak 
to nahoře u vládců tohoto světa fouká, když jim nebudu říkat to, co chtějí slyšet, jak silný je 
tam vítr, a kolikrát do člověka může uhodit blesk (zuřivost vládce), a já nechci být vidět.“ Ale 
co se stane s Jeremjášem? Nakonec poslechne, a jde, vystaví vysvědčení sám sobě. 

Lid Starého zákona nežije ještě v hrůzách. Z pohledu mnohých jiných národů žije prakticky 
v „blahobytu“, částečně i v bezpečí a do toho přichází prorok, tehdy jako dnes, a upozorňuje, 
kárá a říká: Lidé, zas tak dobré to s námi není, my jsme ztratili smysl života, my jsme ztratili 
to podstatné. Ztratili jsme odpověď na otázku, proč jsme tady na této zemi. S Jeremjášem 
to nakonec dopadne nedobře. Vystoupí za Jošijáše, působí za Joachaza, Jojakíma, Jojakína 
a nakonec Sidkijáše. Jak rychle se mění tehdy i dnes vládcové této země. Jeremjáš s vyřčeným 
Božím slovem a Boží vůlí zůstává. My zde zůstáváme, abychom naplňovali Boží vůli, ale 
možnost mají i ti ostatní, ať už ti, kteří nás vedou nebo ti, kteří jsou vedeni, každý má možnost 
žít s Bohem a najít to, řečeno s Komenským, jedno podstatné – nezbytné. Šanci dostane Jošiáš. 
On sám se snaží napravit, slyšet Boží vůli, i on se snaží Boží lid. Nakonec však na Hospodi-
novu vůli nereaguje, selže. Na čem záleží v životě člověka nejvíce? 

Vracím se k tomu prvnímu, co jsem řekl, záleží na jednom každém z nás, jak budeme poctivě 
sloužit a zvěstovat Boží slovo. Co si tedy máme vzít od Jeremjáše? Poslouchat Boží slovo, 
slyšet to podstatné! Neposlouchat rady světa – zleva, zprava – každý nám rád radí, jak máme 
žít. Radit, to také v Čechách i na Moravě hodně umíme. My se ale nejprve musíme ptát směrem 
nahoru, a až potom můžeme poslouchat rady ostatních. Musíme vědět, co po nás chce Bůh. 
Co nám sděluje text 1. listu Petrova (4,12-19)? Sděluje nám, že to tak růžové při zvěstování 
dobra nebude. Ono zvěstování Božího slova neznamená vítězství v lidském slova smyslu. 
Dokonce za to dobro, které neseme druhým, budeme stavěni před soud a budeme trestáni 
od vládců tohoto světa. Mnoho lidí se v životě zastaví a řekne si: „Já ze sebe nebudu dělat 
žádného hlupáka, já se neobětuji pro druhého, nic mi to nedá, já přece můžu v klidu dožít, tak 
nějak to zvládnout a nakonec v klidu umřu.“ Ale Kristus nám prostřednictvím apoštola Petra 
říká, že to je ta jednoduchá cesta. My jsme se vydali na cestu těžší, a jak je to těžké v těch 
našich Čechách i na Moravě – zvěstovat Boží slovo – to my křesťané dobře víme. Smířil by 
se s tím stavem Hus? Mistr Jan dokázal oslovit celou společnost. Co by nám řekl, aby zapálil 
těch 9 milionů hledajících Čechů, Moravanů a Slezanů, co by řekl, aby oslovil všechny lidi 
bez omezení, všech zbylých 6 miliard lidí na tomto světě, kteří dosud Krista nepoznali? Ježíš 
se neomezil jenom na „vyvolené Boží“, přišel pro všechny, pro celý svět. Přináší spásu pro 
všechny, ať jsou ze severu, z jihu, z východu či ze západu. Možná jsme se příliš sami uzavřeli 
a nejsme schopni zvěstovat Boží slovo tak, jak máme, ano, i s tím rizikem, že nás čeká to, 
že budeme stavěni před pány tohoto světa a pronásledováni pro víru v Krista. Evangelium 
podle Lukáše, (21,12-15), nám odpovídá na naše otázky. Jaké bude naplnění našeho života, 
když budeme zvěstovat evangelium lásky, když budeme přinášet druhým Krista všem lidem 
na tomto světě bez výjimky? 

Když se nám opravdu podaří, aby člověk byl druhému člověkem, tak jsme naplnili svůj 
život a v té chvíli si nemáme připravovat svou obhajobu před mocnými tohoto světa, nemáme 
se připravovat na nic, na to, co budeme říkat, co budeme dělat, ono to přijde shůry! Já vám 
mohu říci, že mám zde v ruce své zamyšlení, a že když jsem si ho četl, myslel jsem si: „Musím 
to přečíst, musí zde zaznít všechno z Božího slova, aby to bylo tak, jak to má být, aby Hus 
nepřišel a „neroztrhal papíry“ a neřekl, tak tady ne, tady taková svědectví nemají znít.“ Když 
jsem si text několikrát četl, tak jsem cítil, jak papír vytváří vlastně bariéru. Jako když člověk 
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MODLITBA
„Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, 

nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li 
tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe 

nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. 
Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku 

dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. Amen“
modlitba Mistra Jana Husa

SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 
5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Tato dvě jména zosobňují první generaci slovanských kněží i v našem národě.

Z rodné Soluně odcházejí do Cařihradu a odtud podnikají apoštolskou cestu mezi Araby. 
Pronikají až do Bagdádu, aby hledali slávu Nejsvětější Trojice. Ochotně jdou zvěstovat 
evangelium i na Krym. Už roku 863 měli smýšlení koncilu z roku 1963. Kázali a konali bo-
hoslužbu řečí lidí, za kterými byli poslaní, aby slyšeli Boží slovo srozumitelným jazykem.  
Přišli v chudobě a pokoře, ne panovat, ale sloužit. Ježíšovo evangelium zvěstovali, jako 
bratr bratru. Kromě nás Moravanů a Čechů jim vděčí za křest a otevření k vzdělanosti také 
Slováci, Uhři, Slovinci, Chorvati, Srbové, Bulhaři, Rusové, Ukrajinci, Litevci a Poláci. 
Dvanáct slovanských národů! Obdivujeme, jak v neuvěřitelně krátkém čase se naučili 
znát nové řeči a mluvit ke všem v jejich rodném jazyce. Dovedli vést disputace s učenci 
i nevzdělanými, Araby, Židy, pohany i nepřáteli z vlastních řad. Dokázali číst a vykládat 
Písmo nejen řecky, slovansky, ale i židovsky, arabsky, syrsky – ano i gótštině a latině. 
Slovem i srdcem nesli národům Krista, Božího Syna. A Cyril sám v předzpěvu ke slovan-
skému překladu evangelia volá: „ Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte slovo, které přišlo 

něco dobrého poznal, jako rodič, který chce dát svému dítěti to nejlepší, co se naučil od svých 
rodičů, nevezme nějaký papírový manuál a nečte: Moje milá dceruško, můj milý chlapečku, 
stoupni si teď tam a udělej to a to. Ale musí to jít ze srdce tak, jak to přijal on sám, ne přes 
psaný text! A tak co nám tedy všichni svědkové Páně sdělují? Abychom se nebáli zvěstovat, 
abychom se také nebáli být svědky Páně dnes každý z nás na místě, kde žijeme. Nestyděli se 
za evangelium a k Pánu se přiznali před lidmi v každý čas. To je to „Husovské“ v nás. Nebát 
se! Tak všem v Evropě, ale i na celém světě, všem lidem, kterým jde víc o druhé nebo alespoň 
stejně tak o druhé jako o sebe, přeji, aby poznali to nejdražší, co my už máme, aby poznali 
víru v Ježíše Krista, aby poznali našeho Otce i Ducha svatého. Amen. Bratr David



od Boha. To slovo krmí lidské duše, sílí srdce i rozum, to slovo vede k poznání Boha.“
Jakým prostředkem dosáhli takových misijních úspěchů? Brali opravdově slovo Pána 

Ježíše, které dával na cestu svým učedníkům.
Jděte jak ovce mezi vlky – my máme spíš chuť jednat jako vlci mezi ovcemi – vá-

havě postrkovat kousanci, zavádět disciplínu, „práskat“ bičem paragrafů. Jenže tak se 
vychovávají z lidí vlci …

Neberte si měšec peněz, ani zavazející zavazadla – kde církev zbohatne, začne se 
starat o svůj majetek a přestane nést evangelium. Začne se spoléhat na peníze, banky… 
To dobře věděl i Mistr Jan Hus!

Svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje je tedy povzbuzením pro kněze, jejich následovní-
ky, aby viděli, že má smysl znovu a znovu připomínat lidem, kdo jsou v Kristu. A pro nás, 
lid této země, ať je povzbuzením pro šíření evangelia zase v našich rodinách, na našem 
pracovišti a mezi sousedy. Ať naše země je naplněna chválou Božího jména a dojdeme 
požehnání my i budoucí.

6. 7. Upálení Mistra Jana Husa + 1415 … Věrný až do smrti

Český středověký náboženský myslitel, kněz, vysokoškolský pedagog a reformátor 
mistr Jan Hus je jednou z osobností české historie, které významně ovlivnili dějiny Evropy 
i světa. Již před Husem se našli v Čechách ti, kdo veřejně odsuzovali zkaženost církve 
a vůbec všeobecný úpadek. Jejich působení vzbudilo velkou pozornost. Vyvolalo však 
také strach církevních hodnostářů, a tak začalo pronásledování učedníků evangelia. Našel 
se však někdo, jehož svědectví proti Římu mělo pohnout národy.

Jan Hus pocházel z chudé rodiny. Otec mu zemřel velice brzy. Jeho zbožná matka po-
važovala vzdělání a úctu k Bohu za nejcennější věc. V modlitbě prosila Boha o požehnání 
pro svého syna. Zřejmě ani netušila, jak Bůh její modlitbu požehnaně naplní!

Hus se stal kazatelem v Betlémské kapli. Pro jejího zakladatele bylo důležité, aby Boží 
slovo bylo zde kázáno v rodném jazyce, i když to Řím nedovoloval. Velká neznalost 
Bible totiž způsobila, že se mezi lidmi všech stavů rozšířily nejhorší neřesti. Hus tyto 
viny a hříchy dovedl jasně pojmenovat. Obracel lidská srdce k pravdě a čistotě Božího 
slova. Poznával jasněji pravou povahu papežství a dovedl pojmenovat pýchu, ctižádost 
a zkaženost kněžské vrchnosti. Jako první označil papežství za dílo antikrista. Zprávy 
o událostech se donesly do Říma a Hus byl vyzván, aby se dostavil před papeže. Český 
král i královna, univerzita, šlechta a správní úředníci poslali papeži společnou žádost, aby 
Hus směl zůstat v Praze a zodpovídat se prostřednictvím zástupce. Papež žádosti nevy-
hověl a vyhlásil nad celou Prahou klatbu. To vyvolalo všeobecné zděšení. Papež zakázal 
provádět náboženské obřady. A lidé dostali strach. Hus stále odvážněji kritizoval ohavnosti 
tolerované ve jménu náboženství. Cestou na Kostnický koncil Hus všude sledoval známky 
toho, jak se jeho učení o upřímném návratu, k Biblické víře, šíří a jak tuto věc lidé příznivě 
přijímají. Zástupy lidí se sbíhaly, aby slyšeli čistě zvěstované Boží slovo, bez lidských 
dodatků…a v některých městech ho ulicemi provázeli i městští úředníci. I když měl 
osobní ochranný list od papeže, toto prohlášení bylo porušeno a Hus byl zatčen a vězněn. 
Císař nelibě nesl, že i jeho záruky byly porušeny. Dostalo se mu odpovědi, že „není třeba 
dodržovat přísahu danou kacířům“. Když dostal na vybranou, zda odvolá svoje učení, 



vzdá se Biblických pravd nebo podstoupí smrt, zvolil úděl mučedníka. Boží milost mu 
byla oporou. Husova životní pouť skončila, ale pravda, pro kterou zemřel, nemůže nikdy 
zahynout. Jeho příklad víry a důvěry v Boží slovo povzbudil jiné. Jeho poprava ukázala 
celému světu proradnost a krutost Říma. Jsme víc než o 600 let dál. Den upálení mistra 
Jana Husa je prohlášený státním svátkem ČR. Tato skutečnost svědčí o velké hodnotě 
Husova života. Všichni občané naší vlasti, i nekřesťané, si každý rok připomínají tohoto 
věrného Kristova svědka. Vážíme si svých kořenů? Co jsme ochotní ze svých sil, času, 
schopností dát k dispozici Pánu, tak jako Mistr Jan Hus?

25. 7. Jakub – apoštol
Jakub a jeho mladší bratr Jan patří podle svědectví všech evangelií k jádru prvních 

učedníků kolem Ježíše. Jsou při oslavení na hoře Proměnění i při zatčení na Olivové 
hoře. Vždy patří do skupiny nejbližších. Čteme ale i o jejich matce, která se tak nějak ne 
zrovna nějak šťastně snažila zajistit jim přední místa v Božím království. Apoštoly toto 
jednání rozčílilo. Ježíše ale nikoliv. Věděl, že je to z neznalosti. Vysvětluje jim, že hlavní 
starostí jeho následovníků je dobře sloužit, ne mocně panovat. Je dobře, že evangelista 
Matouš tuto událost nevynechal. Ono je totiž i dnes dychtění po mocenských pozicích 
a boj o moc stejně aktuální jako tenkrát…

26. 7. ThDr. Karel Farský *1880
Den jeho narození, kdy spatřil světlo světa. Byl původně český římskokatolický refor-

mistický kněz, později spoluzakladatel, vůdčí ideová osobnost, teolog, duchovní, biskup 
a první patriarcha Církve československé husitské.

Stál u zrodu samostatné reformní a národní Církve československé (8. 1. 1920 státní-
ho uznání se jí dostalo 15. 9. 1920) Pro Církev československou husitskou zůstává dodnes 
inspirativní osobní vklad prvního patriarchy – tvůrčí práce liturgická a ideová i příklad 
jeho neúnavné činnosti kazatelské, misijní, publikační, katechetické a pastorační. Jeho dílo 
určilo základnu bohoslužby naší církve a odráží se znatelně ve věrouce, sociální orientaci 
i církevních řádech, od založení po celou dobu existence a působení.

6. 8. Proměnění Páně
O svátku proměnění Páně prožíváme jeden z důležitých momentů života Ježíše Krista, 

kterou podávají synoptická evangelia. Ježíš vyvedl tři apoštoly  (Petra,  Jakuba a Jana) 
na horu Tábor, kde byl proměněný, jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s Elijá-
šem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom označuje Ježíše za milovaného Syna. Evangelista 
používá tři symboly, které jsou ve světě Starého zákona často používány: obraz hory, světla 
a oblaku. Hora je ve Starém zákoně místem Boží přítomnosti a jeho působení. Rozhled 
z výše nám připomíná naši nepatrnost a velikost Stvořitele. Ježíše na hoře obklopuje zářící 
jas, veliké světlo, které zahání temnotu, nejistotu strach, značí Boží přítomnost. Oblak je 
v bibli také místem, z něhož mluví Bůh. Oblak, mrak přináší déšť, je znamením úrody 
a hojnosti. Oblak dává stín v úpalu slunce. Ale tato událost nám také připomíná, že je 
třeba, abychom se proměnili my sami. Naše krása mladistvé tváře má dozrávat do krásy 
celé osobnosti. Má se proměňovat náš charakter. Máme se podobat Ježíši. Laskavým 
srdcem nebo láskyplným pohledem.



PROŽILI JSME
VARHANNÍ KONCERT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU BRATRA NEPILÉHO
V neděli 9. června se konal krásný koncert varhanního mistra bratra J. Nepilého z Jaroměře 
na varhanách v blanenském dřevěném kostele. 
Jubilant se synem manželského 
páru F. a A. Nepilých, kteří působili 
dlouhá léta, jako kněží naší církve 
ve Východních Čechách. 
Naše blanenské varhany jsou opět 
vylepšené o nové píšťaly. 
Přijďte se podívat. 

POŽEHNÁNÍ PŘED 
ZAČÁTKEM PRÁZDNIN
V neděli 23. 6. 2019 jsme prožili, 
po ranním prudkém dešti, osobní 
požehnání VŠEM řidičům, dětem, 
rodičům a prarodičům na prázdniny. 
Modlíme se za krásné prožití prázd-
nin a Boží ochranu na cestách. 
Vyprošujeme také šťastné  
návraty domů. 
Po bohoslužbách se konala zahradní 
slavnost, se skvělým guláškem 
od Marcelky a Jirky, za pomoci 
Marušky a pekařských delikates 
od Martina. Sestry z rady starších 
Dáša, Jitka, Jana obsluhovaly 
všechny přítomné. Skvělé koláče 
napekla paní Dr. Věra Stejskalová. 
Modlitby řidičům na cesty připravila 
sestra předsedkyně rady starších 
Dáša  Bačkovská .  Děkujeme  
za krásné dopoledne s vámi všemi.



––––  CÍRKEVNÍ PŘÍSPĚVEK  ––––
Prosba o církevní příspěvek na rok 2019. 
Jako každý rok i v letošním roce si vás dovolujeme poprosit o církevní příspěvek. 
Hlavním zdrojem příjmů fungování našich farností po hmotné stránce, jsou příspěvky, těch, 
kterým na našem společenství záleží, podporují je, protože vědí, že bez hmotné podpory 
nemůžeme fungovat. Děkujeme, za Vaši pozornost a obětavost. Tento příspěvek by měl dát 
každý zletilý člen církve, tj. v ní pokřtěný nebo hlásící se k naší církvi. Roční výše církevního 
příspěvku je 400 Kč, dle rozhodnutí církevního zastupitelstva. Úhradu lze provést v hoto-
vosti přímo po bohoslužbách nebo převodem na účet NO Blansko č. 244035648/0300 nebo  
115-4094600207/0100 s uvedením variabilního symbolu (VS): 682030, konstantní symbol 
(KS): 0558. Tyto údaje jsou důležité z důvodu zaúčtování Vaší platby jako církevní příspěvek. 
Posíláte nám finanční dary, které bez Vašeho označení (např. CD nebo CP + dar) nemohu 
zaúčtovat jako církevní příspěvek.
Děkujeme vám mnohokrát za podporu a vnímavost. 

Vaše Jitka Alexová, finanční zpravodaj farnosti.

ZLATÁ SVATBA VE VYŠKOVĚ
V sobotu 22.6. 2019 se v našem vyškovském kostele konal milý, zlatý, svatební obřad manželů 
Helenky a Rudolfa Jakubíčkových.
Jako před padesáti lety ve Vyškově stáli oba s vděčností jeden za druhého na poděkování 
před Bohem i svými blízkými. Přejeme oběma zlatý jubilantům Boží požehnání do dalších 
let a věříme, že se budeme stále setkávat při bohoslužbách v Rousínově. 



ZVEME VÁS O PRÁZNINÁCH

SLAVNOSTI K PAMÁTCE MISTRA JANA HUSA
Srdečně Vás zveme na sváteční setkání k památce 604. Výročí upále-
ní Mistra Jana Husa. 
V podvečer svátku, v pátek 5. července 2019 v 17:30 hodin 
v blanenském dřevěném kostele se křtem dětí. 
V pátečním večeru v 19:00 hodin budou ještě venkovní bohoslužby 
u Boží muky s Husovou hranicí v Rudici. 
V sobotu 6. července 2019 budeme svalit bohoslužby pod širým 
nebem na náměstí v Lysicích, kde bude zapálena i Husova hranice.

BOHOSLUŽBY Z BETLÉMSKÉ KAPLE V PRAZE
Jako každý rok se můžete zúčastnit i skrze televizní přenos bohoslužeb z Betlémské kaple. 
Konají se v sobotu 6. 7. v 15:00 hodin. 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci červenci se sejdou rady starších na svém jednání v pondělí 15. 7. 
v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku a ve středu 17.7. v 18:30 hodin v kanceláři kostela 
ve Vyškově. Zveme k účasti.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují, v tomto roce, se koná ve středu 
10. 7. od 19:00 hodin. 

SRPNOVÉ UZAVŘENÍ KAPLE V JEŽKOVICÍCH
Z důvodu opravy podlahy a další souvisejících prací bude v měsíci srpnu uzavřená kaple 
v Ježkovicích. Bohoslužby pro místní i příchozí z jiných obcí budou slavené v Ruprechtově 
a Račicích. Rádi vás uvítáme na jiných místech.

VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA A MALÁ POUŤ V ÚTERÝ 6. SRPNA 2019
I v letošním roce pro vás připravujeme v polovině prázdnin, v úterý 6.8. v 19:00 hodin, malou 
pouť na kopec Paseka v Černé Hoře. Sejdeme se u prvního zastavení křížové cesty a budeme 
společně putovat na horu, kde prožijeme bohoslužby pod širým nebem, při zapadajícím slunci. 
Toto setkání má neopakovatelnou atmosféru a koná se za každého počasí!!! 
Vřele doporučujeme! 

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky… osobně s bratrem farářem máte mož-
nost vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí 
od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak kdykoliv, dejte 
vědět, pokud nebudu v „terénu“ rád Vás přijmu.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI NESLOUŽÍ NOHY A CHCI JÍT NA BOHOSLUŽBY? 
Léta funguje v našem společenství služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. Nebojte 
o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním. Telefon: 606 702 768



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!

SEDMÝ DÍL: ROZDĚLENÉ SRDCE
V Markově evangeliu 6,7 čteme: On jim však řekl: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás po-
krytcích,  jak je napsáno: ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko.
Marek 12:29-30 Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 
a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli 
a z celé své síly‘.
Přísloví 4:23 Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Rozdělená doba je především produktem rozděleného srdce. Naše srdce (nebo chcete-
-li duch či vůle), z něhož vychází naše jedinečná rozhodnutí a kreativita, bylo stvořeno 
pro intimní spojení s Bohem. Bez něj nedokáže správně fungovat a sami je nedokážeme 
nijak přeprogramovat. Hřích rozděluje lidské srdce a vede nevyhnutelně k tomu, že žije-
me „dvojí život“. Srdce bylo pro Ježíše naprosto zásadním tématem. Nepřišel proto, aby 
upravil naše vnější chování a nastavil náročnější pravidla. Přišel proto, abychom skrze 
něj mohli milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 

Když nám dal svého ducha, obnovil v našem nitru spojení a vztah s Bohem, díky ně-
muž voláme Abba – Otče. Narodili jsme se znovu, ale mnoho z našeho myšlení, emocí 
a vztahů je stále neproměněno a nepodobno Kristu. Jako učedníci Kristovi nemáme jiný 
cíl, než aby se působením Boží milosti naše nitro stávalo podobnějším Kristu. A my byli 
cele prostoupeni jeho láskou i láskou k lidem kolem nás. Učednictví ale mnohdy není 
naší hlavní prioritou.

LITURGICKÝ PŮLROK V ČÍSLECH: 
Slavili jsme společně 318 bohoslužeb, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech 
Dobré zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání. 
Údržba a práce kolem kostelů, sborů a kaplí si vyžádala mnoho hodin

Svátostný život: 
-  svátostí křtu bylo uděleno 44, z toho 17 dospělých a 27 dětí 
-  svatebních obřadů bylo vykonáno 71 
-  manželská jubilea, zlaté svatby 2 
-  pohřební obřady, v kostelích 11 a v obřadních síních 15 
-  biřmování se letos zatím nekonalo 
-  první večeře Páně dospělých 17
-  útěcha nemocným 17

Díky za pomoc a službu, mnohdy skrytou a nenápadnou všem členům rad starších, 
kostelníkům, zpěvákům a varhaníkům. Díky i za finanční obětavost. Moc si všeho 
vážíme. Děkujeme!!!



Nakonec jeden vtip pro zasmání i zamyšlení:

Pětiletý Pepíček se vrací v autě s rodiči ze křtu 
svého malého bratříčka a bez přestání pláče. 

„Co se děje, Pepíčku?“ ptá se ho maminka. 

Pepíček odpoví: „Ten pan farář říkal, že věří, 
že naše děťátko vyroste v dobré křesťanské 
rodině. Ale já chci, aby bráška zůstal s námi, 
že jej nikam nedáme?“

Vyznavačům zlatého telete
Za peníze si můžete koupit
Dům, ale ne domov;
Postel, ale ne spánek;
Hodiny, ale ne čas;
Knihu, ale ne vzdělání;
Léky, ale ne zdraví;
Krev, ale ne život;
Sex, ale ne lásku;
Mlčení, ale ne souhlas;
Lež, ale ne pravdu.

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, modleme se během prázdnin za:
 sebe navzájem, abychom byli pozorní k tomu, co Bůh chce a dělá v našich životech. (Můžete 

se ve dvojicích sdílet, jak k vám Bůh mluví a kde vidíte jeho přítomnost ve svém životě.  
Jaké výzvy a úkoly před vás staví.)

 to, aby se různými formami dařilo duchovnímu růstu, proměně a učednictví v našich 
společenstvích. Za otevřené životy a schopnost ve zranitelnosti sdílet své zápasy i otázky, 
vyznávat si hříchy a povzbuzovat se v následování. Za prostor pro nedokonalost v církvi.

 to, abychom pokud možno vytěsnili z našich životů spěch a planý aktivismus. Za odpočinutí 
pro ty kdo jsou ze svého křesťanství nebo služby vyčerpaní.

 obnovu modlitebního a niterného života církve.
 to, abychom rostli ve schopnosti naslouchat Bohu a rozhojňovala se v našich životech jeho 

milost.
 milost k pokání tam, kde nás hřích odcizil Bohu nebo kde štěpí naše srdce a žijeme dvojí 

život – jeden před lidmi a druhý před Bohem a vlastním srdcem. Amen.

Je snadné přestat chránit své srdce. Ctít Boha jen svými rty, ale srdce mít daleko od Boha. 
Současná církev čelí specifickým výzvám ohrožujícím naše srdce. Kromě arci nepřítele, 
kterým je hřích samotný, žijeme v době rozptýlenosti a nepozornosti. Je tolik věcí, které 
soutěží o naši pozornost, že žijeme ve stavu téměř neustálé rozptýlenosti. Dokonce „rozptý-
lení“ vyhledáváme. Nechceme myslet na ten tichý hlas uvnitř, protože se někdy obáváme, 
co bychom zaslechli nebo se hrozíme ticha. Jsme zaměstnáni mnoha aktivitami a sbíráním 
vědomostí, ale je stále obtížnější mít čas, kdy skutečně zaměřujeme pozornost na to, co 
Bůh dělá nebo chce dělat v našich životech nebo skrze nás. Máme vnitřní pocit, že jsme 
od Boha daleko, že jsme se odcizili, že naše víra je jen teorie bez obsahu, který nás dříve 
lákal. Všudypřítomný spěch nás může snadno okrást o spočinutí a radost z obyčejných věcí, 
pokud nereflektujeme, kde je v našich každodenních životech Bůh přítomen nebo kde jeho 
přítomnost naopak ignorujeme nebo vytěsňujeme. Je to ale „skrytý člověk srdce v nepo-
míjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný“ (1. list Petrův 3:4).



BOHOSLUŽBY V ČERVENCI A SRPNU 2019
Pátek  
– Památka Cyrila a Metoděje

5. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Rudice Husova hranice u Boží muky

Sobota  
– Památka Mistra Jana Husa 6. 7. 19:00 Lysice Horní náměstí

Neděle – 4. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 10, 1-11
Zpíváme píseň: 286

7. 7. 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
17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřad.

Pátek 12. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 5. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 10, 25-37
Zpíváme píseň: 16

14. 7. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centr.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple na hřbitově
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 19. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 6. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 10, 38-42
Zpíváme píseň: 10, 335

21. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 26. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 7. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 11, 1-13
Zpíváme píseň: 171, 162

28. 7. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centr.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple na hřbitově
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 2. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory



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

Neděle – 8. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 12, 13-21
Zpíváme píseň: 283

4. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
15:30 Švábenice!!! Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý – Proměnění Páně 6. 8. 17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
19:00 Černá Hora Křížová cesta

Pátek 9. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 9. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 12, 32-40
Zpíváme píseň: 122, 583

11. 8. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior ce.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřad.

Pátek 16. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 10. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 12, 49-57
Zpíváme píseň: 20

18. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 23. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 11. neděle po Duchu sv.

Text evangelia: Lukáš 13, 10-17
Zpíváme píseň: 86

25. 8. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centr.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 30. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory


