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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 LISTOPAD:
„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři a sestry. Jen nemějte svobodu
za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“

(List Galatským 5,13)

Listopadové časy

Ten předposlední měsíc kalendářního roku a poslední v roce církevním, ten jinak šedivý,
pochmurný a bezbarvý čas, s sebou nese co do obsahu mnoho zajímavého i důležitého.
Kdysi, jako dítka školou povinná, jsme jej prakticky zahajovali v podvečer dne sedmého
lampionovým průvodem, abychom projevili svou oddanou sounáležitost s výročím tzv.
Velké říjnové socialistické revoluce (jistě si vzpomínáte na ten úžasný výrok z Černých
baronů: „Povel na zahájení VŘSR vydal soudruh Lenin, který tak zmátl politicky zatuchlý carský režim, protože ten povel místo v říjnu vydal až začátkem listopadu.“) Ale
jinak to listopadové dění nebylo ani v nejmenším humorné. Při demonstracích k 28. říjnu
1939 bylo střelbou zraněno devět demonstrantů a zabit dělník Václav Sedláček, po dvou
týdnech zemřel na následky zranění student medicíny Jan Opletal. Jeho pohřeb přerostl
v protiněmeckou demonstraci, na kterou nacisté reagovali do té doby bezprecedentní vlnou
represálií: 17. listopadu bylo bez soudu popraveno 9 studentských funkcionářů a dalších
1200 studentů bylo deportováno do koncentračních táborů. České vysoké školy byly
uzavřeny a zůstaly tak až do konce války. Tento den, tedy 17. listopad, byl pak vyhlášen
jako „Mezinárodní den studenstva“.
Proč zrovna tento nic neříkající název? Snad proto, aby bylo zamaskováno, že to zásadní a jediné, oč tehdy lidem šlo, byla svoboda? Pojem svoboda byl po celých čtyřicet
let vůbec velmi nebezpečný a jen s výhradami oficiálně snášený. Po víc jak čtyřicet let...
Ovšem jak 28. říjen, tak i 17. listopad přichází chtě nechtě rok co rok. A nastane čas,
kdy už je nelze zglajchšaltovat tak, jak by si vládnoucí moc přála. Aneb, jak říkával můj
dědeček, všechno trvá, než se ztrhá.
17. listopad 1989 byl dnem, kdy k tomu došlo. To už nebyl „Mezinárodní den studenstva“, to bylo stejně jako v roce 1939 volání po svobodě. A ta vládnoucí moc si to uvědomila velice dobře, právě proto poslala proti pokojné demonstraci své ozbrojence. Mohlo
to být mnohem horší, armáda měla pohotovost, naštěstí povel vydán nebyl. Svoboda
přišla... Raději bych ale napsal, že svoboda „přišla“ – protože postupem času víc a víc
vycházelo najevo, že si s ní nevíme rady. „Češi, nekraďte tady!“ – to bylo první, co nás
vítalo v rakouských a německých obchodech, když se nám otevřely hranice. Socialistické

myšlení („kdo nekrade – okrádá rodinu“), které v nás po dlouhých čtyřech desetiletích
dokonale zapustilo kořeny, nelze vymýtit za pár týdnů. No a těch, kteří si se svobodou
nevědí rady dodnes, kteří nechápou, že svobodu nelze oddělit od odpovědnosti, snad ani
neubývá. Přijatelnější se mnohým zdá vláda pevné ruky, než břímě svobody, než zodpovědnost za sebe sama. Po třiceti letech už můžeme nejenom rekapitulovat, ale hlavně
(hlavně!!!) hledat cestu, kudy dál. A právě letos, v tom kulatém výročí, se nám tato velmi,
velmi naléhavá otázka otevírá dokořán.
Je to výzva pro každého z nás, a já (a zdaleka nejen já) prosím, nepromarněme ji, jde
o svobodu – jde o všechno! No, vraťme se ještě na závěr k těm kulatým výročím, kterých
je, jak vidno, v listopadu požehnaně. Snad nejdřív stojí za připomínku jeden z našich
národních paradoxů: těm zmiňovaným událostem z listopadu 1989 předcházelo v našem
ateistickém národě slavné svatořečení Anežky České. Svatořečil ji 12. listopadu papež
Jan Pavel II. I tato událost významně pohnula našimi dějinami (ale samozřejmě bez souvislostí nebylo ani dění v okolních státech východního bloku, především je třeba zmínit
pád Berlínské zdi a události s tím spojené).
Po generální stávce 27. listopadu 1989 padla vláda komunistů, 29.11. byl z ústavy
vyškrtnut článek o „vedoucí úloze strany“, 10. prosince byla vytvořena vláda „národního
porozumění“. A pak, prakticky o Vánocích (jak symbolické!; tehdy se ovšem Vánoce psaly
v duchu vládnoucí ideologie ještě s malým „v“), 29. prosince 1989, byl prezidentem Československé socialistické republiky zvolen donedávna ještě politický vězeň Václav Havel.
Jednomyslně, poslušně, hlavně ale ještě hodně ustrašeně ho tenkrát zvolili poslanci tzv.
„nejvyššího zákonodárného orgánu“. Něco tak absurdního by nevymyslel snad ani on,
světově uznávaný klasik absurdního dramatu. Ale to už překračujeme, to se už vlastně
odehrálo na začátku církevního roku následujícího...
bratr Miroslav Kubíček
farář na Starém Brně

MODLITBA
Nebeský Otče, zbav nás stálé úzkosti, zda o něco na světě nepřijdeme.
Zbav nás naší lidské ješitnosti, že jsme lepší než ostatní.
Zbav nás naší malosti, která nám brání sloužit druhým.
Zbav nás naší naivity, ve které spoléháme na naše známosti s vlivnými ve
světě. Dej nám moudrost, odvahu i pokoru, abychom spoléhali na známost
s tvým Synem a tvá zaslíbení, která nepomíjí. Amen.
Jaroslav Křivánek
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
21.– 24. NEDĚLE PO SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH
1. 11. Mučedníků a svědků Páně –
Všech svatých

2. 11. Památka zesnulých - Dušičky

25. 11. Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

SVÁTKY V MĚSÍCI LISTOPADU
1. LISTOPADU – VŠECH VĚRNÝCH SVĚDKŮ A MUČEDNÍKŮ PÁNĚ
lidově tzv. Všech svatých aneb svatí mezi námi, svatost pro normální lidi !?

Všichni lidé jsou povolaní být svatými. Naše křesťanská svatost, ke které jsou povoláni všichni, se uskutečňuje různými způsoby, které odpovídají různým podmínkám
a životnímu stavu každého jednotlivce. Věčnou hodnotu všemu, co děláme, dává láska.
Tím, že svůj život žijeme s Ježíšem, můžeme se od Něho učit žít a vnímat, jak se chovat
i v nejobyčejnějších situacích, ze kterých se skládá život každého z nás. Především ale
vidíme, jak dokáže skloubit lásku k nebeskému Otci s láskou k lidem, jak dokáže skloubit
modlitbu a jakoukoliv práci. Jeho srdce je plné lásky, a to jak k nebeskému Otci, tak k lidem.
Svatost a to kým člověk skutečně je poznáváme především růstem lásky. Důležité je
to, co mě vede k růstu lásky. Láska dává hodnotu všem oblastem našeho života. Láska
totiž ruší jakékoliv napětí a dává věčnou hodnotu všem našim činnostem. I těm, které se
z lidského hlediska zdají přízemní, banální a bezvýznamné. ..
Každý se stává svatým tím, když v lásce dělá to, co dělat má...
2. LISTOPADU – VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
aneb co bude po smrti, potkáme své blízké, až zemřeme?
Listopadový vítr shazuje listí ze stromů a skládá je jako žlutý koberec na hroby. Zasypává
stejně hroby ozdobené jako ty opuštěné.
ZNOVU SE SEJDEME, JESTIŽE VĚŘÍME V JEŽÍŠE, JAKO SVÉHO OSOBNÍHO
SPASITELE!

Poznáme po smrti v Bohu své blízké? Nebo už nebudou existovat žádné osobní lidské
vztahy? Naše živá víra nám dává oprávněnou jistotu naděje, že se ve smrti znovu s našimi
milovanými shledáme. Budeme s nimi prožívat společenství.
Uvěznění příslušníci odboje za 2. světové války psali z vězení krátce před popravou
svým ženám a dětem: „Znovu se setkáme.“ Láska je silnější než smrt. Smrt ji nemůže
zničit. Ve smrti nevypadáváme z milující Boží náruče. Nevypadáváme ani z lásky svých
bližních. Smrtí naše láska k druhému člověku dostává nový rozměr!
Jaké to setkání u Boha bude? Jistě to nebude jako setkání třídy po třiceti letech, kde se
jen pořád vypráví, co všechno se stalo. Bude to spíše setkání a sjednocení bez přílišných
slov. Ale všechno to, po čem jsme v lásce toužili, dojde naplnění. Naznačuje to apoštol
v prvním listu Korinťanům: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy
ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1. list Korintským 2,9).
I po smrti si uchováme osobní vztah k těm, které jsme milovali. Náš vztah už nebude
zatemňovaný našimi chybami a slabostmi.
Setkání s někým, kdo nám uškodil?
Možná někdo má i obavu, že se v nebi setkáme s někým, kdo nás hluboce zranil nebo
s kým jsme byli v neustálém konfliktu. Ale můžeme důvěřovat tomu, že tito lidé budou
od základu proměnění, tak jako budeme proměnění i my. Máme naději, že setkání bude
jiné než na zemi. A láska k těm, kteří jsou nám tady na zemi nejbližší, se láskou k druhým
nijak neumenší. Naopak se znásobí.

24. LISTOPADU - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
aneb svátek nějakého triumfu?

Mohlo by se zdát, že svátek Ježíše Krista Krále živí v křesťanech to, co nazýváme „triumfalismem“ vědomí o nadřazenosti a svrchované moci Krista a církve. Tento svátek má
ale ve skutečnosti zdůraznit „jiný“ a duchovní ráz Kristova království. Ne povzbuzovat
v hledání mocenských prostředků církve. Je potřeba se podívat na biblické texty, které jsou
k bohoslužbě o Slavnosti Ježíše Krista Krále vybrané: „Moje království není z tohoto světa…“ (Jan 18,35). „Otec nás vytrhl z moci temnoty a převedl do království svého milovaného
Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů“ (Koloským 1,13-14).
Ježíš Kristus je králem. Křtem jsme se stali součástí královského národa. Kristovo království ale neznamená tyranskou a bezohlednou vládu nad stvořením. Kristus je ten, kdo
vládne, ale i slouží. Ten, kdo soudí spravedlivě, protože neposuzuje podle zdání, ale hledí
do srdce. Kristus je ten, kdo přináší a nese lásku i pokoj.
Nejlepším způsobem jak můžeme prožívat svou nadpřirozenou královskou důstojnost,
královských Božích dětí, je objevovat a uskutečňovat svůj jedinečný lidský životní úkol, aby
tak svět mohl být prostoupen duchem Kristovým – duchem lásky, spravedlnosti a pokoje.
Království Boží spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. (Římanům 14,17)
Základem tohoto království je Bůh, dobro a láska. V Boží přítomnosti žijeme již nyní,
jsme jí stále zcela obklopení – i teď, když čtete tyto řádky. Jen je potřeba otevřít své nitro
jeho přítomnosti. Bůh pod tebou, Bůh před tebou, Bůh za tebou, Bůh nad tebou, Bůh v tobě.
Nedá se říci: „Hle, je tu“ nebo „je tam“! Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lukášovo
evangelium 17,21)
Ježíš se projevuje i poté, co vystoupil do nebe. On totiž „ví a rozumí“. On prožil to, co
my. Proto k němu můžeme přistupovat s důvěrou. On vidí do srdce... Naštěstí!

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých
hřbitovech. V sobotu 2.11. v 15:15 hodin v Rudici, v neděli 3.11. ve 14:30 hodin
v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích. Srdečně zveme.
VERNISÁŽ SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ A OZNÁMENÍ V BLANSKU
V neděli 24. listopadu 2019 se bude při bohoslužbách konat vernisáž svatebních
oznámení a fotografií ze svatebních obřadů uskutečněných v našich farnostech v tomto
roce. Bude to zajímavá podívaná!!!
Letos bude výstavka doplněná i o fotografie z křestních slavností, které proběhly
během celého roku.
TOMBOLA NA FARNÍ SILVESTR
Milé sestry a milí bratři, Podzim už klepe na dveře a ani se nenadějeme, už tu bude
listopad a s ním náš „FARNÍ SILVESTR“. A jak už jste po řadu let zvyklí, součástí
slavnosti bude i tombola. Mnozí z vás přispíváte každý rok pěknými dárky, díky kterým

je tombola pestrá a bohatá. A za to vám patří velké poděkování. Oslovujeme rodiny,
příbuzné, známé a kamarády za účelem získání nějakého sponzorského daru. Tímto
bychom chtěli i vás poprosit, dle vašich možností, o nějaký dárek do tomboly nebo
sponzorský dar. Předem vám děkujeme a prosíme jen o takové věci, které byste chtěli
sami dostat. Svoje dárky do tomboly doručte na faru v Blansku, nebo vy mimo blanenští
je předejte prosím, bratru faráři, nejpozději do poloviny listopadu, abychom je stačili
zabalit a připravit tombolu. 		
		
Vaše sestra Blažena
FARNÍ SILVESTR V NEDĚLI 24. 11. 2019 V JEŽKOVICÍCH.
Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej připravujeme,
jako Silvestr. Svět kolem nás slaví poslední den v roce – Silvestr 31.12. každý rok,
se vším všudy. My, jako křesťané, máme ještě jeden konec roku tj. toho liturgického.
Slavnost Ježíše Krista Krále. Tradičně pojede autobus, který vás sveze ze všech obcí
do Ježkovic. Nejprve prožijeme bohoslužby ve 14:00 hodin v kapli u hřbitova. Potom se
vydáme do místní krásné sokolovny, kde nás čeká bohatý program. Bude hrát a zpívat
kapela „Nota Bene“ z Černé Hory a tombola. Věci duchovní, přátelské, společenské
a občerstvovací budou v souladu!
Udělejte si určitě čas a přijďte i jeďte!
Farnost vypravuje autobus, který pojede z těchto zastávek:
- Lysice „U Labutě“ z Horního nám. v 11:30 hodin
- Dlouhá Lhota v 11:45 hodin
- Brťov u kapličky ve 12:00 hodin
- Černá Hora zastávka u Sladovny ve 12:10 hodin
- Bořitov u Sokolovny ve 12:15 hodin
- Blansko u Dřevěného kostela ve 12:30 hodin
- Rudice v Hajcích ve 12:45 hodin
- Rudice u školy ve 12:50 hodin
- Jedovnice v Chaloupkách ve 13:00 hodin
- Křtiny u Farlíků ve 13:15 hodin
- Račice u hotelu ve 13:30 hodin.
OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Zveme vás na druhou část cyklu „Otázky, které nás zajímají.“
Jsou to příjemná setkání k povzbuzení i zamyšlení. Vždy se dozvíte něco nového!
1. Otec nebo policajt? 		 úterý 5.11.2019
2. Světová náboženství: Jedna nebo více cest k Bohu?
				 úterý 12.11.2019
3. Má můj život smysl?		 úterý 19.11.2019
Všechna setkání se konají V UVEDENÉ TERMÍNY od 17.30 do 18.30 hodin MÍSTO
BIBLICKÝCH HODIN. Moderuje Ing. Jiří Rokos

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.
NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“,
tj. setkávání pro děti.
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát a rozumět biblickým
příběhům a základům naší křesťanské kultury.
Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu do života?
Srdečně Vás zveme.
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:30 hodin
a druhá v pátek v 16:30 hodin v Blansku
na vesnicích se informujte u bratra faráře.
POVZBUZUJI VÁS. NAJDE SE NĚKDO, KDO VYMYSLÍ I POMŮŽE
ZREALIZOVAT NOVOU FORMU SETKÁVÁNÍ, KDEKOLIV V NAŠICH
FARNOSTECH???
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci listopadu se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 18.11. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 20.11. v 18:30 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková
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.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím
roce 2020. (Začínáme ve 48. týdnu)
SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2020 o Velikonocích. (Začínáme ve 48. týdnu)
UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář
2020 farností Blansko a Vyškov, prosím, pamatujte na to a nekupujte si
kalendář pro příští rok. Kalendář vydáváme od roku 2009!

PROŽILI JSME
Setkání mladých Církve československé husitské a jejich přátel
Již tradiční akce s názvem „Setkání mladých Církve československé husitské a jejich
přátel“, kterou každý rok pořádá Církev československá husitská, napříč svými sbory, se
letos konala ve dnech 27. až 29. září a to v pražském Husově sboru ve Vršovicích. Měla
jsem čest se tohoto setkání účastnit a být jeho součástí, proto bych Vám touto cestou
ráda předala několik informací a postřehů a třeba tak dodala odvahu těm, kteří se zatím
neodvážili na pozvání kývnout a mezi mladé husity z celé naší republiky vyrazit.

Program byl nabitý již od pátečního příjezdu. Některé jeho části byly společné všem,
jindy jsme vybírali z několika možných variant dle našeho vlastního uvážení a zájmů,
vždy však byla účast dobrovolná. V rámci celého víkendu jsme se tak mohli zúčastnit
dvou hudebních koncertů (interprety byli Pavel Helan a kapela Lače Manuša), nespočtu
přednášek, besed a workshopů (například s autorem Parabible Alexandrem Flekem, vězeňským kaplanem Davidem Smetanou nebo dvěma manželskými páry které rozděluje,
ale v mnohém i spojuje, odlišná víra). Naše šikovné ruce se mohly realizovat ve dvou
výtvarných dílnách a obzory jsme si rozšířily také na odpoledních i večerních prohlídkách města Prahy s mužem bez domova a večeři s místní muslimskou komunitou. O náš
duchovní rozvoj pak bylo postaráno (nejen) v rámci ranních i večerních společných
modliteb a během nedělní songové bohoslužby. Mimo to bylo přítomno i mnoho farářů
a jiných duchovních a představitelů církve, kteří každému příchozímu byli nepřetržitě
k dispozici k případným osobním rozhovorům, sdílení a ztišení v modlitbě i soukromé
zpovědi. Nezapomnělo se ani na naše fyzické potřeby – pro nasycení byla vždy otevřena
Jídelna u svaté Ludmily, pro přespání pak nedaleká vršovická základní škola.

Po celou dobu setkání nás provázelo motto „Věř, druhé neměř.“ a biblický verš
„Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly
mezi lidmi“ (List Jakubův 2, 1). Na tuto problematiku a rozdílnost mezi lidmi jsme se
dívali z několika úhlů pohledu a učili se být k sobě shovívaví a tolerantní a přijímat lidi
bez rozdílu jejich věku, pohlaví, národnosti, rasové příslušnosti nebo třeba finančního
zajištění. Krásné video, jehož tématem je, měřitelnost (nebo neměřitelnost) naší víry
můžete shlédnout na stránkách setkání www.setkani-ccsh.cz (Mimochodem také celé
vzniklo na samotném setkání pod rukama zručných filmařů – DOPORUČUJI!).
Pokud Vás mých několik řádků natolik nadchlo, že jste rozhodnutí o tuto skvělou akci
v příštím roce nepřijít, již teď si do svého diáře poznačte datum 25.–27. září 2020, kdy
se opět setkáme, tentokrát v Hradci Králové. A nenechte se zmást názvem setkání „pro
mladé“, vítáni jsou všichni bez věkového omezení! J

A co říct na závěr? To, co jsem já osobně (a věřím, že i mnozí další účastnící) na setkání
zažívala a prožívala se velmi těžko vyjadřuje slovy. Přestože jsem se o to při psaní velmi
snažila, většina z toho všeho je zcela nepřenositelná. Kdyby ale mým úkolem bylo shrnout všechny tyto pocity a vjemy z uplynulého víkendu do pouhých pěti slov, byly by to
následující: přijetí, víra, společenství, radost a vděčnost.
Michaela Haasová z Blanska

První říjnová neděle.
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad,
sadů a vinohradů.
Malé ohlédnutí za touto tak krásně barevnou nedělí. Děkujeme všem, kdo přispěli.

Blansko

Boskovice

Brťov

POUTĚ

Vyškov

Rádi společně s manželem prožíváme všechna setkání v našich farnostech a cítíme se
na každém místě, kde bratr farář slouží bohoslužby, také doma. Vždyť kolik je to za ty
roky přátelství!
Podělíme se s vámi o krásné zážitky z putování do Olomouce – Černovíru i diecézní pouť
do Prostějova. Program, občerstvení, setkání s lidmi vynikající. Děkujeme Hospodinu,
že tak krásně a smysluplně můžeme prožít čas. Pojeďte s námi další a nebudete litovat!
Rádi se s vámi domluvíme a můžeme vyrazit společně.
Další fotografie najdete na adrese www.husuvsborolomouc.cz
Manželé Lidka a Jirka Hadačovi z Vyškova

ZAMYŠLENÍ
V bezpečí dědečkova požehnání aneb vzpomínka na chvíle u čaje
Když jsem chodívala vždy v pátek odpoledne po škole na návštěvu ke svému
dědečkovi, býval už v kuchyni jeho domu prostřený stůl k čaji. Můj dědeček
měl zvláštní způsob servírování čaje. Nebyly tu žádné hrníčky, podšálky, ani
cukřenka či nádobka
na med. Naléval do čajových skleniček přímo ze stříbrného samovaru. Napřed
se musela dát do sklenice lžička, jinak by mohlo tenké sklo prasknout. A dědeček také nepil čaj tak, jak to dělali rodiče mých přátel. Dal si vždycky kousek
cukru mezi zuby a pak pil neslazený horký čaj ze skleničky. A já jsem to dělala
jako on. Tento způsob pití čaje se mi líbil mnohem víc než způsob, jakým jsem
musela pít čaj doma. Když jsme vypili čaj, postavil dědeček vždycky na stůl
dvě svíčky a zapálil je. Potom promluvil několik hebrejských slov
s Bohem. Někdy říkal ta slova nahlas, ale většinou jednoduše zavřel oči a mlčel. To jsem věděla, že hovoří s Bohem ve svém srdci. Seděla jsem a trpělivě
čekala, protože jsem věděla, že přichází nejlepší okamžik týdne. Když dědeček
skončil svůj rozhovor s Bohem, obrátil se ke mně a řekl: „Pojď sem, Nešumele.“ Postavila jsem se před něj a on mi položil jemně ruce na hlavu. A pak začal
Bohu děkovat za mne, že jsem, a za to, že on se mohl stát dědečkem. Potom
mluvil o různých věcech, které se mi během týdne přihodily, a vyprávěl Bohu
něco opravdového o mně. Každý týden jsem čekala, co to tentokrát bude. Když
jsem během týdne něco provedla, pak chválil moji odvahu přiznat se. Když se
mi něco nepodařilo, pak vyjádřil ocenění, jak moc jsem se snažila. Když jsem
jen krátkou chvíli spala bez světla noční lampičky, pak chválil moji statečnost,
že jsem spala ve tmě. A potom mi dal své požehnání a prosil ženy, které jsem
znala z jeho vyprávění – Sáru, Ráchel, Rebeku a Leu, aby na mne dávaly pozor.
Tyto krátké momenty během celého mého týdne bývaly jedinou chvílí, kdy
jsem se cítila opravdu bezpečná a svobodná. V naší rodině lékařů a zdravotních
sester panovalo neustálé úsilí, abychom se ještě víc učili a ještě víc znamenali.
Vždy tu bylo ještě něco víc, co by člověk měl znát. Nikdy nebylo dost. Když
jsem jednou přišla domů po školním testu s výsledkem 98 bodů ze sta, ptal se
mě otec: „A co je s těmi zbývajícími dvěma body?“ Během celého dětství jsem
neustále doháněla ty dva body. Avšak můj dědeček se o takové věci nestaral.
Jemu stačilo jen, že jsem. A když jsem byla u něj, pak jsem s jakousi absolutní
jistotou věděla, že má pravdu. Můj dědeček zemřel, když mi bylo sedm let. Až
dosud jsem nežila ve světě, v němž by on nebyl, a bylo pro mě moc těžké, žít
bez něj. Díval se na mne způsobem, jak to nedělal nikdo jiný. A nazýval mne
zcela zvláštním jménem – „Nešumele“, což znamená „Milovaná dušička“. Teď
už tu nebyl nikdo, kdo by mi tak říkal. Zpočátku jsem měla strach, že když mě

on neuvidí a nebude o mně vyprávět Bohu, kdo jsem, že se jednoduše ztratím.
Ale časem jsem začala chápat, že se jakýmsi tajuplným způsobem učím vidět
sebe jeho očima. A že být jednou požehnána znamená být požehnána navždy.
O mnoho let později, když moje matka ve vysokém věku překvapivě začala
sama rozsvěcovat svíce a rozmlouvat s Bohem,
vyprávěla jsem jí o tomto žehnání a co to pro mě znamenalo. Tu se smutně
usmála a řekla mi: „Žehnala jsem ti každý den tvého života, Ráchel. Jenom jsem
neměla tu moudrost, abych to vyslovila nahlas.“
Vaše Radana

Má smysl pomáhat?
Možná se podivujete proč s v nadpisu tak hloupě ptám? V dnešní uspěchané době
plné zloby a zášti je málo lidí ochotných pomáhat druhým. Možná je to způsobeno tím, že jsou pracovně vytíženi natolik, že jim pro pomoc druhým nezbývá
čas. Setkávám se i s lidmi v mém okolí, kteří používají mnou nenáviděnou větu:
„ Proč bych měl/a pomáhat druhým? Mně také nikdo nepomůže.“ Tahle věta je
alibismus a takovým lidem říkám novodobí Farizeové.
Pomáhat se dá jakkoliv. Zrovna nedávno jsem sledoval reportáž o nedostatku dárců
krve a krevních složek. Většina lidí se bojí kanyly (odběrové jehly). Takový jsem
byl i já, ale poprosil jsem Pána o sílu a on mi ji dal. V současné době už je pro mě
dárcovství krve naprostá rutina. Potom jsem se s partnerkou bavil o dárcovství
krevní plazmy a začali jsme společně chodit darovat tuto životadárnou tekutinu.
Myslím si, že pokud je člověk zdravý, tak by měl dát kousek ze sebe. Přiložit
ruce na lidi, kteří potřebují pomoc například při onkologických onemocněních.
Ježíš také uzdravoval a nekoukal se, na koho své ruce přikládá. Pomáhal všem
bez rozdílu. Ale také chápu, že někteří z nás nemohou ze zdravotních důvodů.
Mám ve svém okolí lidi, kteří by rádi darovali, ale nemohou právě ze zdravotních
důvodů. Takových lidí si nesmírně cením. Dlouhá léta mě můj dobrý kamarád zval,
abych se zapsal do registru dárců kostní dřeně. O této možnosti jsem přemýšlel
několik let, až jsem se nakonec odhodlal i k tomuto odvážnému kroku, byť vím,
že členství v registru je jen jméno na papíře. Pravý charakter potenciálního dárce
se ukáže až při pozvání do odběrového centra při nálezu vhodného příjemce. Samozřejmě i v této chvíli se můžete dárcovství zříci, ale příjemce se další shody
nemusí dožít.
Pomáhat se dá i pouhým sbíráním starého papíru a věnování ho dětem do škol,
nebo tříděním odpadu. Ve farním zpravodaji několikrát bratr farář Martin žádal
bratry a sestry o pomoc. Věřím, že většina v našem společenství mu pomáhá, jak
umí nejlépe.
Dá se pomáhat i finančně, přispívat na různé spolky nebo třeba na obědy dětem.
Byť jsem pokřtěný v naší Církvi československé husitské, tedy hrdý Husita, rád

si pročítám i katolická periodika. Zejména mě oslovil Katolický týdeník. V něm
jsem objevil žádost o pomoc dětem rodičů, kteří jsou ve vězení. Pomoc spočívá
v tom, že buď pošlete na transparentní účet peníze (můžete si nechat zaslat potvrzení o daru k odečtu z daňového základu), nebo pošlete přímo vánoční dárek.
Mě tato forma oslovila, zejména proto, že děti za svoje rodiče nemohou.
Milí bratři a milé sestry, pokud je to v našich silách, tak prosím pomozme těmto
dětem. Stačí maličký dárek, takový, který byste sami dali svým dětem. Pokud
nemáte inspiraci, tak jako já, pošleme alespoň malou částku. Průměrně se ceny
dárků pohybují mezi 450 - 600 Kč. Pokud se kamarádíte s internetem, tak si otevřete odkaz www.andelskystrom.cz a tam najdete informace o tom, jak pomoci
dětem, jejíž rodiče jsou ve vězení a nemohou se svými ratolestmi oslavit Vánoce.
Modlím se za všechny, kteří jakkoliv pomáhají, protože i ta nejmenší pomoc se
počítá, byť by to měla být například pomoc mamince s kočárkem do schodů.
Stále vám, čtenářům dlužím odpověď na otázku: „Má smysl pomáhat?“ Za mě
určitě ano. Bůh nám dává každý den nespočet možností jak pomoci, je však jen
na nás, zda tyto možnosti využijeme.
Váš bratr Michal
Pozn.: V žádném případě nechápejte můj článek jako útok na ostatní, nebo
na moralizování někoho. Věřím, že každý pomáhá, jak může. Můj článek má být
inspirací a návodem k tomu jak se dá pomáhat, jde o to jen překonat strach, stud
nebo vlastní lenost a konat.

„Opakování matka moudrosti“
Tak shrnuje známé úsloví dávnou pravdu o tom, že osvojit si nějakou dovednost,
poznatek, schopnost či postoj nelze jinak, nežli vytrvalým opakováním. Je to
pravidlo uplatnitelné snad ve všech oblastech lidské činnosti. Chceme-li výborně
hrát na hudební nástroj, musíme hru na něj cvičit, chceme-li dobře zpívat, musíme
školit svůj hlas. Chce-li sportovec ve své kategorii vyhrávat, neobejde se bez vytrvalého a náročného tréninku. Dosáhnout kýženého výsledku se může někdy podařit velice rychle, takřka znenadání, ze dne na den, otázkou je trvanlivost takového
výsledku, pokud není podepřen návykem vyplývajícím ze soustavného opakování.
Vrcholový sportovec může sáhnout po dopingu, který jeho fyziologické procesy nastartuje bez toho, aby měsíce trávil soustavným trénováním, bývá to však
za cenu nejen zdravotního rizika, ale i toho, že takto dosažený výsledek je pro něho
dlouhodobě neudržitelný. Vyškrtnout opakovací fázi znamená neupevnit v sobě to,
čeho chceme dosáhnout jako hodnoty trvalé. Budeme-li chtít dobře hovořit cizí
řečí, musíme v této řeči komunikovat, být s ní v neustálém kontaktu. Důležitost
opakování je nejmarkantnější v oblasti lidského intelektu, ten má ostatně na mysli
citované úsloví. Nejsnáze si poznatky osvojujeme a intelekt budujeme v mladém
věku. To, co nám do dvacátého roku života připadá úžasně jednoduché a snadné

se s každým dalším odžitým desetiletím stává náročnějším na pochopení a přijetí.
Spisovatel Joseph Conrad řekl, že po dvacátém pátém roce života tuhne intelekt
člověka jako sádra. Jistě existují výjimky a jsou jedinci, kteří si i ve stáří dokáží
osvojit nové poznatky stejně rychle a efektivně jako v mladém věku, ale není jich
mnoho. Co platí pro oblast těla a duše, platí i pro oblast duchovní. Máme-li si
osvojit duchovní poznání a z něho vyplývající postoje, neobejdeme se bez toho,
že bychom takto získané poznatky neutvrdili soustavným opakováním. Bude-li
chybět návyk, bude později chybět i dovednost. Nestačí se jenom něco naučit,
abychom si získané podrželi, musíme to opakovat. Často v této souvislosti zmiňuji
takzvaný návyk na kostel. Setkávám se s kritikou, která z nízké míry návštěvnosti
toho či onoho kostela viní v něm sloužícího kněze. Kdyby tam byl někdo jiný,
kdyby byl farář starší, kdyby byl mladší, kdyby uměl lépe zpívat, kdyby lépe
kázal, kdyby to či ono měl nebo naopak neměl, jistě by se to muselo odrazit v návštěvnosti jeho svatostánku. Podle mého je to problém přenesení odpovědnosti.
Kostel nezaplní jeden farář, ale lidé s vypěstovaným návykem na kostel. Faráře
můžeme kontrolovat, zdali plní své povinnosti tak, že se dostavuje k obřadům,
zdali se připravuje na svátostné i jiné služby, ale těžko mu klást za vinu, že lidé
nechodí do kostela. To není odpovědnost jednoho kněze, ale těch, kteří si nevypěstovali, nebo naopak utvrdili patřičný návyk, který účast ve společenství víry
bere za hotovou věc, o které se nepřemýšlí ve smyslu: půjdu do kostela, protože
mám čas, mám na to náladu, chuť, protože je hezky a neprší, a když něco z toho
bude chybět, tak zůstaneme doma. Někdo dokonce spočítal, že takový automatizovaný návyk na kostel vzniká po nepřetržité řadě třiceti návštěv. Třicetkrát
musíte za sebou přijít do kostela, aby vám po jednatřicáté připadalo samozřejmé,
že jste přišli do kostela. Pokud jednou vynecháte, kontinuita získávaného návyku
se přeruší a vy jste zase na začátku bez toho, že byste si osvojili návyk na kostel.
Můžeme nad tím lehkomyslně mávnout rukou, že se jedná o čistě akademický
výpočet snad nějak početně zprůměrovaný, ale všimněme si, že ty, které v našich
řadách vídáme víceméně pravidelně, jsou přesně ti lidé, kterým nečiní problém
chodit do kostela neděli co neděli tři čtvrtě roku, rok, za sebou. Vedle nich se
objevují sezónní návštěvníci, čtvrtročáci, jednoročáci, mobilní členstvo do kostelů
se dostavující výhradě po vlastní ose: poprvé v kočárku ke křtu, podruhé autem
na svatbu a potřetí a naposledy v rakvi k pohřbu. To jsou ti, kteří si nevypěstovali
návyk na kostel, neopakovali duchovní násobilku, podle které by si spočítali, že
duchovno nevzniká ze dne na den mávnutím kouzelného proutku nebo zázračným
osvícením shůry, ani jednorázovou zkušeností, byť mimořádnou, ale ve vytrvalosti
a soustavnosti našeho přicházení za Pánem. Čas od času kromě kritiky slyším
i slova chvály na svou adresu, zpravidla tehdy a tam, kde hovořím, ač jako kněz,
tak mimo vlastní bohoslužebný rámec. Lidé mi potřásají rukou a říkají: „vy jste
se nám tak líbil, k vám budeme chodit.“ Já jim poděkuji, příjemně to pohladí mé
ego, ale vím své: nebudou chodit, anebo přijdou jednou, dvakrát a tím to skončí,

navíc to nadšení z člověka totiž nevystačí. A tak, zpravidla buď mlčím, anebo
říkám: „choďte tam, kde jste zvyklí chodit. Kvůli jednomu zážitku nemá cenu
měnit církevní příslušnost.“ Anebo: „povíme si to po jednatřicáté, jestli budete
chodit.“ Ledy skutečně začínají tát až praxí ověřenou soustavností. Opakování
je matka moudrosti a otec hojné kostelní návštěvnosti. Protože málo opakujeme,
málo také chodíme s Pánem Bohem. Apoštol v pastorálních radách svému žáku
správně připomíná: „od mládí znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost
ke spasení.“ V mládí, v dětství se nejlépe klade základ pro budoucí dospělou
zbožnost a praktikovanou víru. Neodbytná vdova a nespravedlivý soudce nás
svým příběhem upomínají na to, že i ovoce víry sklízí ten, kdo je stálý ve svých
postojích, vytrvalý, mnohým opakováním a návykem utvrzelý křesťan, který
znovu a znovu přichází, aby načerpal z bohatství svého Pána.
Váš Bratr David

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin
nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné.

Modlíme se v listopadu 2019 za:
• zvěstování evangelia a jeho přijetí při všech dušičkových bohoslužbách
• aby nás všechny sám Duch svatý vyučoval a vedl ve víře
• nejstarší bratry a sestry v našich farnostech, aby nerezignovali na své poslání a „otevírali
dveře“ mladým lidem i dětem
• členy rady starších, aby rádi plnili své poslání v pokoře před Bohem
• rodiče a prarodiče, kteří se ještě nesetkali s evangeliem
• lidi, kteří vstupovali do svých povolání s posláním a ideály a zápasí o jejich udržení –
právníky, lékaře, učitele, pomáhající profese atd.
• chudé a vztahově chudé (sirotky opuštěné, staré, vězně, prostitutky atd.) v našem městě
i za všechny organizace, kteří jim v našich komunitách slouží
• šťastnou hodinku své vlastní smrti a vzkříšení a obrácení lidí kolem sebe k Ježíši,
dokud je čas…
Amen

BOHOSLUŽBY V LISTOPADU 2019
Pátek – Všech svědků a
mučedníků Páně
Text evangelia: Lukáš 6, 20-36
Píseň: 21,121

1.11.

Sobota – Věrných zesnulých
Text evangelia:
Lukáš 12, 13-15
Píseň: 23, 121

2.11.

16:00 Křtiny

Kaple na hřbitově

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

19:00 Brťov

Kaple Marie Matky Páně

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Neděle
24. neděle po Duchu Svatém

3.11.

Text evangelia: Lukáš 19, 1-10
Píseň: 23,121

Pátek
Sobota

8.11.
9.11.

Neděle
22. neděle po Duchu Svatém

10.11.

Text evangelia: Lukáš 20,27-40
Píseň: 69

Pátek
Sobota

15.11.
16.11.

Neděle
26. neděle po Duchu Svatém

17.11.

Text evangelia: Lukáš 21, 5-19
Píseň: 147, 85, 162

Pátek
Sobota

22.11.
23.11.

24.11.
Neděle Ježíše Krista Krále
Text evangelia: Lukáš 23, 33-43
Píseň: 255, 157

7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
18:30
17:30
14:00
8:00
9:00
11:00
14:30
16:00
17:00
17:30
14:00
7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
17:30
14:00
8:00
9:00
od 14

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

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Kaple na hřbitově
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Dřevěný kostelík
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Farní silvestr

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. drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244 035 648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560 157 369 / 0800
Nakonec něco pro zasmání:
Staví dopravní policista kněze a oznamuje mu přísným hlasem:
„Zaplatíte pokutu, pane faráři, porušil jste vyhlášku!“
„Jakápak vyhláška,“ odpověděl kněz, „my duchovní jezdíme podle desatera.“

