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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 PRO MĚSÍC ŘÍJEN:
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým
budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

(Matoušovo evangelium 7,1-2)

Milí čtenáři.
Jako každý rok, tak i letos budeme slavit konec sklizně poděkováním za celoroční úrodu.
A mě při té příležitosti napadá, jestli úrodu (resp. cokoliv dalšího) ještě dokážeme skutečně brát jako Boží dar, nebo jestli ji už spíše nepovažujeme za samozřejmost a necítíme
se ukřivdění, když se nedostaví v míře, jakou považujeme za zaslouženou. V podniku,
kde pracuji, máme také závodní jídelnu. Občas, sice zřídka, ale přeci jen, se stane, že je
„vyjedeno”. Tedy ne úplně. Ale najednou jaksi není mnohonásobný přebytek možností,
který jsme si zvykli považovat za standard. Ve farnosti, kam jsem dřív chodil, než jsem
se přestěhoval, jsem nezažil větší rozhořčení, než když se místní Penny na týden zavřel
kvůli rekonstrukci. A lidí se ani nezeptali! Ne že by hned přes ulici nebylo několik jiných
obchodů, že. A tak se sám sebe ptám, kam se poděla víra, že vše, co máme, dostáváme
z Božích rukou nikoliv jako zaslouženou mzdu, ale jako ničím nezasloužený ani nezasloužitelný, a tudíž také nenárokovatelný dar. Víra, že Dárce nám vždy a všude dává vše,
co opravdu potřebujeme. Víra, že to jediné, co opravdu potřebujeme, je obrátit se k Bohu.
Ještě bych rád doplnil a zeptal se, i sám sebe, zda ještě pořád víme a chápeme, že
všechno od Boha nedostáváme proto, abychom si to schovali někam do skříně, vhodili
do prasátka, vzájemně ukazovali a poměřovali, ale jako pomoc na cestě ke spáse.
Zdá se mi, a těžko hledám, čím to vyvrátit, že se mnoho, velmi mnoho, křesťanů
nechalo chytit do pasti hmotného bohatství, a tak vlastně vírou i myšlením zůstali ještě
ve Starém zákoně, kde se Boží požehnání projevuje blahobytem a nouze je chápána jako
ne-požehnání. Kam se podělo Evangelium, ke které slyšíme i žijeme?! Kam se poděla
víra, že naplněním Zákona je Láska. Láska, která není podmíněna ani omezena čímkoliv
hmotným a která vyžaduje jediné – být.
Když se podívám na uplynulý rok od loňského díkůvzdání, ano, byl to pro mne dobrý
rok. Jeden z nejlepších v mém životě. Díky, Bože! Ale byl stejně dobrý i pro ostatní?
A jestli ne, nebylo to třeba proto, že já jsem k nim nebyl stejně dobrý, jako jsi byl Ty
ke mně? Viděli na mně a ve mně všichni Tvou Lásku?
Nesnažme se Zákon jen dodržet, chtějme ho naplnit!
Váš bratr Milan

MODLITBA
Pane, je čas sázet a čas sklízet. Čas pracovat a čas odpočívat. Je čas napětí
a čas uvolnění. Stojíme skoro na konci roku hospodáře. Nastal čas děkovat.
Děkujeme za všechno, co jsme z plodů země přijali. Je toho dost. Pro nás
i pro druhé. Máme co darovat, oč se rozdělit. Děkujeme, že žijeme v úrodné
krajině. Že nevíme, co je hlad. Prosíme, ať si to každý den uvědomujeme,
ať si nenaříkáme, ale ať umíme být vděční. Nejen za potravu a materiální
dostatek, ale také za naše blízké, za ty, které nám posíláš jako posly, aby nám
ukazovali, co znamená věřit v dobro, co znamená bezpodmínečně milovat.
Pane, děkujeme za život, který jsi nám dal a za každý další den, který nám
přidáváš ze své milosti. Amen
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
17. až 20. neděle po Duchu Svatém
6. 10. Díkůvzdání za úrodu

18. 10. Lukáše evangelisty

28. 10. Den svobody, vyhlášení nezávislosti ČSR, 101. výročí
31.10. Slavnost reformace 502. výročí

SVÁTKY V MĚSÍCI ŘÍJNU
DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU V NEDĚLI 6. ŘÍJNA

V našich farnostech konáváme první řijnovou neděli slavnost „díkůvzdání za úrodu“. Je
to dobrý zvyk. Připomínat si, že to, že máme co jíst, není samozřejmost, že je to dar, za který
patří Bohu dík. Uvědomujeme si však, že oněch nesamozřejmostí je daleko více: oděv, životní
síla, nerostné suroviny… K tomu, abychom žili plně, potřebujeme a přijímáme životní prostředí v nejširším slova smyslu, tedy i lidi kolem nás, celou přírodu a kulturu. Aby se tato šíře
Božích darů připomněla, mluvívá se ve sborech často jen o slavnosti „díkůvzdání“. Apoštol
Pavel píše koloským křesťanům: „A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli
povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“ (Kololosanům3,15) Vděčnost zde vyjadřuje
základní životní postoj – za přináležitost k celému velkolepému Božímu stvořitelskému dílu.
Vděčnost ovšem znamená s ním dobře zacházet.
SVÁTEK EVANGELISTY LUKÁŠE 18. ŘÍJNA

Povoláním byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími
apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní
církve – Skutky apoštolů.
Podle jeho podrobnějších zmínek ve Skutcích apoštolů, pocházel ze syrské Antiochie
(Skutky apoštolů 6, 1-6; 11, 20-30; 13,1n). Také Eusebius a Jeroným uvádějí, že byl Syřanem.

Názory na rodinu, z níž vyšel, se rozcházejí. Vystudoval však lékařství a nakonec se ukázal
jako schopný spisovatel a znalec lidí s velmi citovým postojem. Uvádí se, že ke křesťanství
jej zřejmě přivedli křesťané ze ži¬dovství, ač k židovskému národu nepatřil. Podle Kanona
Muratoriho (ze 2. stol.) se za života s Ježíšem a jeho působením nesetkal a jeho zařazování
mezi Ježíšovy učedníky je nesprávné.
Roku 50–51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s ním na druhé apoštolské cestě) a podle
některých úsudků ho provázel do konce jeho života. Je však dost pravděpodobné, že poté co
s Pavlem došel do Filip, setrval v nich do roku 57, aby pomáhal upevnit Pavlovo dílo. Při Pavlově návratu ze třetí apoštolské cesty, na jaře roku 58, opět šel po jeho boku do Jeruzaléma (viz
Skutky apoštolů 20,5-21,18). Zde se setkal s apoštolem Jakubem i s jeruzalémskými staršími
a zřejmě také se ženami, jejichž jména v evangeliu uvedl pouze on (viz Lukáš 8,2-3; 24,10).
Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante
označil jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje milosrdnou
lásku Spasitele ke všem lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany
a především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu.
Také s oblibou používal protiklady – např.: „Boháč a chudý Lazar;“ „Farizej a celník;“
nedůvěra Zachariáše a důvěra Marie.
Druhým Lukášovým dílem jsou Skutky apoštolů, které lze označit za kroniku prvních let
církve a pojednávají o šíření radostné zvěsti evangelia.
SVÁTEK VZNIKU NAŠÍ VLASTI 28. ŘÍJNA
Československá církev husitská je o třináct měsíců a dvanáct dnů mladší sestra Československého státu. Je to sestra, která byla počata v šestinedělí Československa, proto ten krátký
časový rozdíl mezi jejich narozeninami. Z hlediska medicinského se to nedoporučuje, ale když
to tak rodiče chtěli, a dítko je v pořádku, tak ať! Statisticky vzato se sestry, zvlášť mladší,
dožívají vyššího věku a své starší sourozence zpravidla přežívají, a to platí i pro tento příměr.
Československý stát přežívá jeho mladší sestra Československá církev už bezmála dvacet
šest let. Není zrovna v optimální kondici, ale na blížících se devadesát devět let věku se drží
obdivuhodně. Ještě stále chodí sama ven, i když už ne tak často jako dřív – drobné návštěvy,
převážně kratší procházky do okolí – pouť na Sázavu, do Škodějova, modlitba za domov, žádné
dlouhé štreky jako kdysi, o Užhorodu a Severní Americe, kam se kdysi sebevědomě vydávala,
si může nechat jenom tiše zdát, ani sousední Vídeň už není pro ni – i tam kdysi měla svou
náboženskou obec, další v Newarku, Chicagu i jinde za mořem, to všechno je dnes minulost,
jediný svůj kostel na Slovensku v Liptovské Osadě musela pustit jako neudržitelný, ten druhý
v Bratislavě pracně staví už mnoho let a dokončení je v nedohlednu.
To když stavěla ve třicátých letech minulého století kostely, zvládla to stejně rychle, jako
vývoj člověka od početí k porodu za devět měsíců. Dnes už je mnohem pomalejší, ale o své
základní potřeby se postará víceméně samostatně, jenom s drobnou asistencí nástupnického
státu po jejím zesnulém sourozenci. Má občasné výpadky paměti, a také se někdy hůře orientuje
v čase a prostoru. Překotná současnost ji co chvíli zaskočí a vyvede z míry, ale dlouhodobá
paměť, do které se vepisují zážitky od nejútlejšího věku, zůstala zachována.
Je to podobné, jako když hodně starý člověk bezchybně odrecituje báseň, kterou se naučil
v první třídě, ale večer si nevzpomene, co měl ten den k obědu. Ráda vzpomíná, často se

k tomu pěkně nastrojí, vezme i prapor do ruky a v myšlenkách a proslovech se vrací do doby
svého mládí, kdy stavěla své sbory, které se pak neděli co neděli zaplňovaly do posledního
místečka, tak, že děti musely stát po stranách a všude bylo mnoho hlasů, smíchu, pláče, radosti
i smutku, jak dával život.
Připomíná mi v tom moji prababičku, která hodiny a hodiny vydržela vyprávět, co všechno
prožila, s kým zajímavým se setkala, kde všude byla. Ta vyprávění jsem jako dítě miloval,
nejen proto, že mě přiváděla do časů, které bych jinak neměl šanci tak autenticky poznat, ale
také k širším souvislostem tvořícím rámec mého vlastního života, kdo jsem, jak jsem se tu
vzal, čeho jsem součástí a jaké je moje místo.
Často je mé církvi vytýkáno, že je časovým produktem doby svého vzniku. Že kdyby nebylo
Československa, nebylo by ani Československé církve, že kdyby tehdy v horkém létě 1919
papež Benedikt XV. víc pastýřsky zchladil, a naopak rozpálil svým „indiscutabile“, horké hlavy
československých církevních vyslanců do Říma žádajících uznání žádaných reforem, že by
se Československá církev nikdy nenarodila. Nebo kdyby tehdy bratří v kněžské službě Karla
Farského poslechli, že celá vatikánská výprava je zbytečná, neboť církvi to potrvá nejméně
padesát let, než většinu z navrhovaných změn přijme, nikdy by tato církev nevznikla. Nejspíš
mají všechny ty hlasy pravdu.
Ale historie nezná žádné kdyby, ta je jenom pouhým výčtem událostí jak šly za sebou, a její
znalost nám napomáhá v lepší orientaci, kdo jsme a kde jsme se tu vzali. S ní se ale také pojí
hodnotící soudy, kterých jsme zpravidla schopni až v historickém odstupu. V něm se dnes
jeví vznik a trvání Československa jako překonaný koncept pro svoji politickou a nikoliv
etnickou definici národa československého, jak o něm hovořil Masaryk. Toto stanovisko je
pak přenášeno i na rodnou sestru Československa Československou církev, která do života
povstávala Provoláním Národu československému, a tudíž že i ona je produktem „českého
snění“, jak to nazývá spisovatel a scénárista Pavel Kosatík, když správně poukazuje na to, že
národ československý nikdy neexistoval, že byly a jsou národy český a slovenský.
Většině z těchto hodnotících kritérií dávám za pravdu s tím rozdílem, že ve vzniku církve
spatřuji ještě jinou linku. Tu, ve které nestačí prostá definice antického práva „matka jistá, otec
nejistý“. Církev československá husitská je moji duchovní matkou. Latinský pojem mater
ecclessia – matka církev pro mě není pouhým označením z dějin církve. Matky si nevybíráme
a zpravidla se od nich nedistancujeme ve věku, když nabereme rozum a dovíme se něco o jejich
původu. S matkou jsme spojeni poutem lásky a společné krve, která nám koluje v žilách. Pro
mě to platí bezezbytku i v rovině přemýšlení o církvi jako matce a Československém státu
jako jejím zesnulém bratrovi.
Možná byla touha po lepší církvi pouhým sněním, stejně jako touha po jiném státním uspořádání. V biblicky pochopené víře však nelze nevidět, že Bůh často promlouvá, ale i koná skrze
sny. Že nejednou byl sen tím prvním impulsem k tomu, aby se skutečnost začala proměňovat.
Příliš podléháme chvatu, ke kterému nás strhává naše překotná současnost. Necháváme se
vláčet v čase, ze kterého se zcela ztrácí rozměr odpočinku, spočinutí, pokoje – biblického
šálomu. Stále někam spěcháme: v církvi, ve společnosti, v rodinách.
Přijměme dnešní svátek jako příležitost, abychom poděkovali: za svůj národ, za svoji rodinu,
za svou církev. Vždyť v ní jsme navštíveni samotným Panovníkem, kterým je Hospodin, a ten
nás ujišťuje, že kdo věří – nemusí spěchat!“

PROŽILI JSME
První zářijová neděle v Blansku
Na neděli 1.9. 2019 jsme v Blansku připravili tzv. „Požehnání do nového školního roku“.
Nejprve jsme společně prožili bohoslužby. Bratr farář je všem na začátku školního roku
požehnal a udělil dětem osobní požehnání do nového školního roku. Krásné počasí přálo
i zahradní slavnosti, která se vydařila po všech stránkách.

Jsme vděční, že naše snaha nevyzněla na prázdnou a vložená práce nebyla marná. Našli
se ochotní lidé naše pozvání přijmout. Děkujeme a věříme, že i další setkání se bude líbit.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VE VYŠKOVĚ
Stalo se tradicí, že začátkem září se konají Dny kulturního dědictví. Tak i letos, ve dnech
6. – 8. září, byly ve Vyškově zpřístupněny památné budovy, včetně našeho husitského
kostela – bývalé synagogy.

V pátek 6. 9. odpoledne zde sehráli žáci ZUŠ scénku podle biblického příběhu z Matoušova
evangelia z jeho 22. kapitoly: Podobenství o králi a svatební hostině. Příběh byl pěkně
nastudován, zaujal diváky obsahem, provedením i dobovými kostýmy. Na úvod a na závěr
představení zahrálo kytarové kvarteto žákyň hudebního oboru ZUŠ židovské písně.
Účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem.
BOŽÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
Šel jsem na preventivní prohlídku a zjistil jsem, že jsem nemocný:
1. Když mi Bůh změřil tlak, dozvěděl jsem se, že moje láska je „na nízké úrovni.“
2. Na EKG se potvrdilo, že potřebuji opakované transfúze lásky. Mé žíly jsou totiž
postižené samotou, a proto nedostatečně zásobují prázdné srdce.
3. Během měření teploty zaznamenal teploměr 40° strachu.
4. Protože jsem nedokázal kráčet se svým bratrem a bratrsky ho podpírat, zašel jsem
za ortopedem. Ten zjistil, že jsem si zlomil nohu, když jsem zakopl o žárlivost.
5. Na klinice objevili, že jsem krátkozraký, protože jsem nebyl schopen povznést se
nad negativní stránky svého bližního.

6. Řekl jsem Bohu, že jsem hluchý a On konstatoval, že jsem nedbal na to, abych
naslouchal Jeho hlasu.
7. Bůh mi ze svého velikého milosrdenství nabídl léčení zdarma. Při odchodu z kliniky
jsem proto slíbil, že budu užívat opravdu účinné léky, které mi předepsal během
této hodiny pravdy:
* Jen co ráno vstanu z postele, vypiji „pohár vděčnosti.“
* Před odchodem do práce si odměřím lžičku pokoje.
* Každou hodinu si přiložím jeden obklad trpělivosti a spolknu jednu tabletku pokory.
* Po návratu domů si dám jednu injekci lásky.
* A před usnutím budu užívat dvě tablety smířeného svědomí.
Nebuď smutný ani znepokojený! Bůh dobře ví, jak se cítíš. A Bůh taky v této chvíli dobře
ví, co se bude ve tvém životě odehrávat. Boží záměr je neuvěřitelně dokonalý. Bůh ti chce
ukázat velké množství věcí. Můžeš je však pochopit jen tehdy, pokud se smíříš s místem,
na kterém právě jsi a se situací, ve které se právě nacházíš.

ZVEME VÁS V MĚSÍCI ŘÍJNU
NEDĚLE DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU 6. 10. 2019
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, sadů
a vinohradů. Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly země. Díkůvzdání za úrodu
prožijeme v neděli 6.10 v 9:00 hodin u nás, v Husově sboru, dřevěném kostele v Blansku,
ale i ve všech ostatních obcích.
Prosím, kdo jste ochotní věnovat na díkůvzdání něco ze své úrody, přineste tyto dary s sebou
na bohoslužby do kostela a i na bohoslužby v dalších místech našich farností.
Na setkání s vámi se těší Martin Kopecký, farář.
OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Připravujeme pro vás příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás klademe.
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně!
1.

Jak víme, co víme?

Úterý 8.10.2019

2.

Evoluce nebo stvoření?

Úterý 15.10.2019

3.

Blíží se konec světa?

Úterý 22.10.2019

4.

Co je po smrti?

Úterý 29.10.2019

5.

Otec nebo policajt?

Úterý 5.11.2019

6.

Světová náboženství:
Jedna nebo více cest k Bohu?

Úterý 12.11.2019

7.

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 16:00 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???
EKUMENICKÉ, SPOLEČNÉ, MODLITBY V BLANSKU
Dovolujeme si Vás tímto pozvat k dalším společným modlitbám ve vestibulu městské radnice
v Blansku. Modlitební setkání se uskuteční z Boží Milosti ve čtvrtek 3. října v 17:45 hodin.
Srdečně zveme!
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci řijnu se sejdou rady starších na svém jednání:
		
- v pondělí 21.10. v 18:30 hodin v Blansku
		
- ve středu 23.10. v 18:30 hodin ve Vyškově
Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

ZMĚNA ČASU
V noci ze soboty 26. 10. na neděli 27.10 se mění čas na středoevropský, to znamená,
že v neděli ve 3:00 v noci se vrací na 2:00 hodiny – budeme mít o hodinu delší noc!
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 nejpozději do poloviny listopadu,
abychom je stačili zabalit a připravit tombolu.
Vaše sestra Blažena

SVĚDECTVÍ
Boží milost
Úterý 6. srpna měl být dnem jako každým jiným. Ale nebyl. Byl to slavnostní den Svátku
Proměnění Páně, a s ní byla spojena křížová cesta v Černé Hoře. Den začal jako každý
jiný – vyhrabat se z postele, dát si kávu, nachystat se do práce a odjet do práce. Před jízdou
jsem se pomodlil a po dobu cesty do Letovic jsem přemítal o různých věcech. V jedné
věci jsem měl naprostou jistotu – Křížové cesty se zúčastním.
Uběhl den a přišel večer, konkrétně 18. hodina a čas odjezdu domů. Obloha se začala
zatahovat těžkými černými mraky, které nevěstili nic dobrého. Začal jsem si pohrávat
s myšlenkou, že pojedu rovnou domů. Říkal jsem si, že v takovém lijáku asi ani bratr farář
nepřijede. To, co následovalo po několika minutách bych nazval apokalypsou. Spustil se
prudký liják se silným větrem. Stěrače stěží stíhaly odhazovat vodu z okna a vidět bylo
tak maximálně na kapotu auta. Ani nevím, jak rychle jsem jel, ale vím, že mě ostatní
navzdory nepříznivé povětrnostní situaci předjížděli. V tu chvíli jsem byl na sto procent
rozhodnutý, že pojedu rovnou domů.
O několik okamžiků se stalo něco, co je pro každého řidiče nejhorší noční můra. Většina to zná jen učebnic pro autoškoly – aquaplaning*. Krátké uklouznutí, pocit lehkého
volantu v ruce a zcela neovladatelné auto, které se začalo smýkat ze strany na stranu.
V duchu jsem se modlil a slyšel jsem, jak mi Bůh klidným hlasem šeptá učebnicové
řešení této nepříjemné situace: „Drž ruce na volantu, vyšlápni spojku, hlavně nebrzdi“.
Řídil jsem se jeho radami. A vida, náhle jsem ucítil tvrdý náraz do volantu – kola získala
znovu styk s vozovkou a já měl vyhráno. V duchu jsem Bohu poděkoval a slíbil mu, že
se Křížové cesty zúčastním, i kdyby hromy a blesky…
Jak jsem se pomalu přibližoval ke kruhovému objezdu u křižovatky na Černou Horu,
mraky náhle začaly ustupovat a vysvitlo slunce. Zaparkoval jsem pod kopcem Paseka
(stále ještě v šoku) a chvíli seděl v autě a vstřebával tohle silné setkání s Boží milostí.
Moje situace by se dala vystihnout Biblickou událostí, kdy rybáři prosí Ježíše, aby zkrotil
vlny. Přesně na tento příběh jsem si vzpomněl. Jakmile přijel bratr farář, šel jsem společně
s ním a ještě s hrstkou bratří a sester přivítat ostatní. Po celou Křížovou cestu nám na cestu
svítilo sluníčko. Křížová cesta byla vzrušující. Od kaple Svaté rodiny jsme již všichni
scházeli v družné náladě a debatování. Já si celou cestu od kaple k autu opakoval pouze
jedinou větu: „Nemysli na hlouposti a chval Hospodina“.
Ateista by moji situaci nazval zázrakem a esoterik příznivým osudem. Já ale vím, že
ten den jsem byl svědkem Boží milosti, kdy jsem jako bezbranný rybář v rozbouřených
vodách prosil Pána, aby utišil vlny a zachránil tak můj život.
Velice bych si přál, aby si každý z nás z tohoto příběhu vzal ponaučení, které z něj
plyne. „Ať se pohneme kamkoliv, Pán jde vždy s námi. A ať chceme vyslovit cokoliv, Pán
už dávno ví, co máme na srdci. Otevřeme Mu svá srdce a přijměme Ho do svého života
jako otce a stvořitele.
Váš Michal Tesař
*Aquaplaning – jev, při kterém vzorek pneumatiky nestíhá odhazovat vodu a najede na vrstvu vody.
Automobil se stává zcela neovladatelným, jako kdyby najel na zledovatělý povrch. Bývá způsobený
zpravidla vyšší rychlostí, nebo přílišným sjetím vzorku pneumatiky.

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve
k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám,
kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit:
„Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu.

Pamatujme v září 2019:
 za dar odvahy být vyslanci Pána Ježíše mezi lidmi, kteří nevěří a s láskou jim
představovat Ježíše
 za vytrvalost v dobrém jednání i když nás okolí nechápe a nepřijímá
 za pokoj pro naši vlast a celou Evropu
 za moudré hospodaření s úrodou za našich zahrad, polí, sadů a vinohradů
 za ty, kdo v životě zrají pro nebeské království, za šťastnou hodinku smrti.
Amen.
Pamatujme prosím, že nás v nadcházejícím roce čeká volba brněnského biskupa i patriarchy celé církve. Prosím, pamatujme na tento úmysl ve svých
modlitbách.
Pane Ježíši Kriste, Ty jako dobrý pastýř svého lidu stále povoláváš služebníky a služebnice,
skrze které pečuješ o církev, aby chodila po tvých cestách, rostla v poznání evangelia a nesla
tak trvalé ovoce k Otcově slávě.
Do tvých rukou poroučíme blížící se volbu biskupa naší diecéze
i patriarchy celé církve. Veď nás svým Duchem při hledání vhodných kandidátů, abychom
při volbě hleděli na to, co je před tebou rozhodující.
Pomoz také těm, kdo budou vybráni, aby se nezalekli těžkostí, ale v důvěře se ti odevzdali do
služby. Pomáhej své církvi a chraň ji, aby vždycky chodila po tvých cestách a následovala tě.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem v jednotě Ducha svatého na věky věků.
Amen.

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2019
Pátek

4. 10.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

5. 10.

Neděle
20. neděle po Duchu Svatém
Díkůvzdání za úrodu

6. 10.

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

Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Obřadní síň obecního úřadu

Text: Lukáš 17, 5-10
Píseň: 81, 15

Rudice
Vítějeves
Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Rousínov
Švábenice

Pátek

11. 10.

Sobota

12. 10. 14:00 Rudice

Neděle
21. neděle po Duchu Svatém

13. 10.

Text: Lukáš 17,11-19
Píseň: 283

17:30 Blansko
8:00
9:00
11:00
14:00
15:30
17:00
18:00

Blansko
Blansko
Brťov
Černá Hora
Křtiny
Račice
Ruprechtov

Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Rodiny Páně Senior centr.
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple Rodiny Páně
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu

Pátek

18. 10. 17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

19. 10. 14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle
22. neděle po Duchu Svatém

20. 10.

Text: Lukáš 18, 1-8
Píseň: 171,85,162

7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Rousínov

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek

25. 10. 17:30 Blansko

Dřevěný kostelík

Sobota

26. 10. 14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle
23. neděle po Duchu Svatém

27. 10. 8:00
9:00
11:00
14:00
15:30
17:00
18:00
28. 10. 9:00
16:00
17:30

Kaple Rodiny Páně Senior centr.
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple Rodiny Páně
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu

Text: Lukáš 18, 9-14
Píseň: 17, Hymna

Pondělí

Blansko
Blansko
Brťov
Černá Hora
Křtiny
Račice
Ruprechtov
Blansko
Vítějeves
Lysice

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 vtip pro zasmání:
Baví se dva faráři: „Včera jsem kázal přes hodinu, chlubí se jeden.“ Hm „ No, to jsi
musel být hotový“, lituje ho kolega. „Copak já, ale ti posluchači! To jsi měl vidět!“.

