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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 MĚSÍCE

„Věřím, pomáhej mé nevíře.“

(Markovo evangelium 9,24)

Milí čtenáři našeho zpravodaje, sestry a bratři, všichni lidé dobré vůle,
pozdravuji vás všechny v čase, kdy se přibližujeme k roku 2020 a tím
i ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské, ke kterému došlo
v lednu roku 1920.
Do rodiny křesťanských církví vstoupila v roce 1920 Církev československá
husitská. Právě na rok 2020 připadá její sté výročí. Vznik či zrod nové církve na počátku
20. století byl proces odvíjející se od zamítnutých požadavků na reformy římskokatolické
církve a slavení bohoslužby v českém jazyce o Vánocích 1919 navzdory zákazu. Následovalo
jednání v Národním domě na Smíchově dne 8. ledna 1920 s odvážným rozhodnutím radiální
skupiny modernisticky orientovaných kněží v čele s Dr. Karlem Farským uskutečnit reformní
požadavky v samostatné nově utvořené církvi. K jejímu vyhlášení došlo dne 11. ledna 1920
při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Ve stejném roce
v září pak byla uznána státem.
Vznik naší novodobé husitské církve v roce 1920 byl pochopen jako snaha o navázání
na středověkou církev podobojí z roku 1420 a na českou reformaci, která se zde rozvíjela
po náboženské a kulturní stránce až do roku 1620, kdy po bitvě na Bílé hoře došlo k zásadní
změně politických a náboženských poměrů.
Největší hodnotou církve v každé době je víra těch, kteří ji tvoří. Víra není jednou provždy
hotová a zajištěná „věc“. Je to osobní vztah k Ježíši Kristu, který musíme stále pěstovat, obnovovat a rozvíjet. Připomíná nám to velmi výstižně i biblický verš roku 2020: Věřím, pomáhej
mé nevíře (Markovo evangelium 9, 24).
Naše křesťanská existence stojí na víře, která má být upřímná (1. list Timoteovi 1, 5), živá (list
Jakubův 2, 17), činná (1. list Tesalonickým 1, 3), osvědčená (list Jakubův 1, 3) a pravá (1. list
Petrův 1, 7). Stále v nás však probíhá zápas mezi vírou a nevěrou, hlubokou důvěrou spoléhající
na Krista a pochybnostmi přicházejícími ze složitostí života a světa. Máme zápasit o víru, která
byla odevzdána jednou provždy Božímu lidu (Judit 1, 3). V tomto zápase se naše víra v Ježíše
i s jeho přičiněním vždy znovu pročišťuje, zbavuje všech klamných jistot i pochybností.
Významné jubileum stoleté cesty pod Boží milostí může prohloubit náš vztah k vlastní
církvi a posílit naše společné i osobní vědomí, proč máme svůj duchovní domov právě v Církvi
československé husitské a proč právě v ní chceme naplňovat křesťanské poslání v současnosti
i v budoucnosti.

Toto poslání je vystiženo mottem: „100 let služby Bohu – 100 let pomoci člověku.“ Církev
je místem, kde sloužíme Bohu především v liturgii i dalšími způsoby (Žalm 2, 11; list Římanům 12,11). A máme tak činit s opravdovou úctou a celým srdcem (1. Samuelova 12, 24).
Naše církev byla v minulých desetiletích, je v přítomnosti a má být i v budoucnosti prostředím
Kristovy lásky, kde si navzájem pomáháme (Izajiáš 41, 6; Skutky apoštolů 20, 35). Pomocí se
myslí jak jednorázové podání pomocné ruky člověku v čase krize a nouze, tak i trvalá duchovní
starostlivost a schopnost napomáhat k rozvíjení naplněného života.
Církev žije, plní své poslání a rozvíjí svoji službu Bohu a pomoc lidem v konkrétním
prostoru, kterým je společenství farnosti. Připomínat si vznik, události a osobnosti Církve
československé husitské znamená, že nejsme lhostejnými k vlastní minulosti, ale tím ani
k přítomnosti a budoucnosti.
Kéž nás Bůh v tomto čase naší přípravy na významné jubileum v roce 2020 vede svým
Duchem a spojuje nás v bratrské spolupráci.
S přáním Kristovy lásky a pokoje vám všem.
Bratr Tomáš Butta, patriarcha církve

VÝKLAD LOGA A MOTTA KE 100. VÝROČÍ CČSH
Slavení jubilejního roku 100. výročí zrodu Církve československé husitské napomáhá
k hlubokému zpytování služby církve Bohu a její pomoci současnému člověku, připomíná motivy jejího vzniku a Boží vedení její dějinné cesty i nabádá k pokání před
Bohem a odvaze víry vykročit do budoucnosti.
Stovka je symbolické číslo, vyjadřující
plnost života i jeho eschatologické dovršení, podle evangelisty Matouše 19,
29nn. Symboly loga a motta vyjadřují
víru, viditelným působením k jejímu
upevnění a šíření přispívají a na dílo
církve v národě a společnosti upozorňují i veřejnost.
Logo 100. výročí Církve československé husitské vychází z tradiční křesťanské symboliky.
Na pozadí výroku Zjevení Janovo 22, 13 je tvoří první a poslední písmeno řecké alfabety – alfa
a omega. Tento symbol vyjadřuje víru, že na počátku světa, kosmu i lidských dějin stojí Bůh
Tvůrce. Na jejich konci se člověk setká tváří tvář s Bohem Soudcem a Ježíšem Spasitelem,
jemuž se lidé budou zodpovídat za svůj život.
Pod zastřešením velké Alfy je další klasický symbol – kalich s hostií. Navazuje na Poslední
večeři Páně (Matouš 14, 22 nn). Bůh se vtělil do našich dějin v Ježíši Kristu a vstupuje do naší
přítomnosti v Duchu svatém. Duch Kristův přichází do našich srdcí v obecenství církve
zejména ve večeři Páně, v bratrských a sesterských vztazích lásky, úcty a svobody. Činí nás
vírou účastnými nového života.
Motto. Slovo o službě vychází z Lukášova evangelia 17, 7. Církev rozumí sobě samotné
jako služebnici, která koná to, k čemu je vyvolena a pověřena, jako svou povinnost, nikoliv
jako svou zásluhu. Církev se snažila Duchem Kristovým naplnit především své obecenství.
Vyznala, že k šíření Evangelia v moderní době přispívá i respektování vědeckého poznání
světa a formování společnosti prostřednictvím mravního snažení. To chápala jako součást
společenského a politického dění v národě a státu svého hlavního působení. V tom záležela
a záleží její zvláštní služba Bohu i pomoc člověku.

Citát „pomoci člověku“ vychází z verše listu Galatským 6, 2 „Jedni druhých břemena neste“.
I to patří k službě Bohu, podle Ježíšova přikázání lásky (Matoušovo evangelium 22, 37): „Miluj
Boha z celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší síly své, a miluj bližního svého jako sebe
samého.“ V Ježíšově centrálním výroku je shrnuta moudrost Boží a v jejím žití z přítomnost
Ducha svatého. Přes všechno klopýtání věříme, že Duch svatý provázel církev po celých sto
let a bude nás oživovat a posvěcovat i nadále.
Vštěpeni v tajemství Boží Trojice děkujeme Bohu za jeho milost a vyhlížíme do budoucnosti
jako exodu z našich všedních dnů do slunných dní Ducha svatého.
bratr Prof. ThDr. Zdeněk Kučera

MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi náš dobrý pastýř, stále povoláváš další lidi, kteří by
pokračovali v cestě víry jako bratři a sestry i v naší farnosti, i kněze, jako své
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 dáváme blížící se výročí celé církve. Veď nás svým Duchem,
abychom dělali to, co je před Tebou rozhodující. Prosíme, pomoz nám, abychom
se nezalekli těžkostí, ale vytrvali. 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.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ – PROSINEC 2019
1. AŽ 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
OD ZÁPADU SLUNCE 24.12. ZAČÍNÁ DOBA VÁNOČNÍ
24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně
25. 12. Hod Boží vánoční – Narození Páně

26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpána

27. 12. Jana evangelisty

28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek

30. 12. Rodiny Páně

31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu

CHCI NEBO NECHCI… DOSTÁVAT FARNÍ ZPRAVODAJ?
Milí čtenáři,
náš farní zpravodaj oslaví 1. ledna 2020 svoje 23. výročí. Přesně tak dlouho jej
tvoříme a vy dostáváte. Po celé roky si jej každý měsíc někdo vezmete po bohoslužbách, většině jej nosíme domů nebo posíláme elektronicky a někteří jej třeba
nedostáváte a rádi byste jej každý měsíc měli. Někdo farní zpravodaj naopak třeba
ani nechce… Líbí se Vám obsah a forma, nebo jej máme dělat úplně jinak? Jak
jste na tom Vy osobně? Dejte, prosím, vědět.
Přijďte osobně, napište, řekněte, ozvěte se…

Vy, kdo farní zpravodaj nedostáváte, dejte určitě vědět, rádi to napravíme a pravidelně
Vám jej doručíme!!!
Vzhledem k výročí naší církve budeme i v našem zpravodaji věnovat této události
pozornost. S tím souvisí i nové rubriky, které najdete od tohoto čísla.

SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI
DOBA ADVENTNÍ
Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Ježíšem. On, Syn Boží, nám vyšel vstříc, aby
nám toto setkání umožnil a usnadnil.
Adventní liturgie nám zpřítomňuje čekání na Jeho příchod: očekávání starozákonních
proroků, kteří se těšili, že přijde. Očekávání těch, jimž bylo dopřáno stýkat se s ním, když
přišel. I očekávání každého z nás, kteří se shromažďujeme, abychom ve spojení s ním
slavili bohoslužby.
Doba adventní trvá dnes čtyři neděle před slavností Narození Páně. První počátky adventu
se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12.– 13. století se stává advent
začátkem liturgického roku. Do té doby začínal liturgický rok slavností Narození Páně.
Ve všedních dnech doby adventní se čtou dvě řady čtení: první od začátku adventu do 16. prosince, druhá od 17. do 24. prosince. Na začátku adventní doby se čte z knihy proroka Izaiáše. Jsou vybrány nejdůležitější kapitoly tak, jak jdou v knize za sebou. Evangelia jsou
v těchto dnech zvolena s ohledem na tato první čtení. Celý cyklus je prorockou přípravou
na Ježíšovo narození, ale zároveň ukazuje ke konečnému dovršení v Kristově příchodu
ve slávě. Od čtvrtka 2. adventního týdne začínají evangelia o Janu Křtiteli. První čtení je
pak buď pokračováním z knihy proroka Izaiáše, nebo jiný text vybraný vzhledem k evangeliu. V posledním týdnu před slavností Narození Páně (od 17. do 24. prosince) jsou pro
evangelium vybrány události, které přímo předcházely narození Páně (Matouš a Lukáš),
a tak se tento týden stává již bezprostřední přípravou na narození Mesiáše – Krista. Jako
první čtení pak vzhledem k evangeliu slouží texty z různých knih Starého zákona, mezi
nimi některá další velmi důležitá mesiánská proroctví.
DOBA VÁNOČNÍ
Hned po každoročním slavení velikonočního tajemství je ve společenství církve nejstarobylejší
prožití a oslava narození Páně, a to se koná v době vánoční.
V den Narození Páně se podle dávné tradice slaví bohoslužby třikrát, a to v noci, za svítání
a ve dne. Narození Páně má takto uspořádaný oktáv: na neděli v oktávu Narození Páně, anebo
není-li v oktávu neděle, 30. prosince připadá svátek Rodiny Páně, Marie a Josefa; 26. prosince je svátek Štěpána, prvomučedníka; 27. prosince je svátek Jana, apoštola a evangelisty;
28. prosince je svátek Mláďátek; 29., 30., a 31. prosince jsou dny v oktávu; 1. ledna je poslední
den oktávu Narození Páně a koná se slavnost, která připomíná, že Kristus dostal jméno Ježíš.
Neděle připadající od 2. do 5. ledna je 2. neděle po Narození Páně. Zjevení Páně se slaví
6. ledna. O následující neděli po 6. lednu je svátek Křtu Páně.
Pro vigilii a tři bohoslužby o slavnosti Narození Páně čteme prorocké texty z Izaiáše
předpovídající narození Mesiáše. V noci čteme evangelium podle Lukáše a ve dne Prolog
z Janova evangelia. V neděli v oktávu Narození Páně, na svátek Svaté Rodiny, mluví evangelium o Ježíšově dětství a ostatní čtení o životě v rodině. O slavnosti Zjevení Páně zachovávají
čtení ze Starého zákona i z evangelia Matoušova; čtení z Apoštola pojednává o povolání

pohanů, tj. nežidů, ke spáse. Na svátek Křtu Páně jsou vybrané texty odpovídající obsahu
tohoto svátku, křest Pána Ježíše v řece Jordánu.
26. PROSINCE – ŠTĚPÁN, PRVOMUČEDNÍK
Byl to řecky mluvící Žid v Jeruzalémě, muž plný víry a Ducha svatého, jeden z prvních sedmi
jáhnů (Skutky apoštolů 6, 5). Jejich posláním bylo zbavit apoštoly břemene hmotných starostí
a spolu s nimi vydávat svědectví evangeliu. Stefanos znamená v řečtině „koruna, věnec“.
Na místě, kde byl asi koncem roku 36 ukamenován, severně od Damašské brány v Jeruzalémě,
byla v 1. polovině 5. století postavena bazilika.
27. PROSINCE – JAN, APOŠTOL A EVANGELISTA
Učedník, „kterého Ježíš miloval“ (Jan 13, 23). Spolu s Petrem a se svým bratrem Jakubem byl
svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i úzkosti v Getsemanské zahradě (Marek
5, 37; 9, 2; 14, 23). Jediný z apoštolů stál pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil
svou matku (Jan 19, 26-27). Za císaře Domiciána byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos.
Konec života strávil pravděpodobně v Efesu. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 100.
28. PROSINCE – SVÁTEK MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
Svátek těchto nevinných dětí zavražděných v Betlémě a jeho okolí se připomíná už v nejstarších martyrologiích. Caesarius z Arles, Augustin a jiní vidí jejich slávu v tom, že na rozdíl
od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci zemřeli
místo něho pro zášť a nenávist krále Heroda vůči narozenému Mesiáši.
31. PROSINCE – SILVESTR
Narodil se v Římě a spravoval církev v letech 314–335. Po dlouhotrvajícím pronásledování
nastala doba vnějšího rozmachu křesťanství. Převedl starokřesťanskou církev z doby pronásledování a utrpení do svobody. Ze starých podmínek, starého světa do úplně nové etapy života
a dějin. Proto nás symbolicky převádí ze starého do nového roku.
EVANGELISTA MATOUŠ
První evangelium v kánonu novozákonních knih je již od prvokřesťanské doby připisováno
Matoušovi (řecky Maththaios; jedná se o zřejmě o zkrácené hebrejské jméno Mattatjah, které
znamená „dar Hospodina“). Bude našim letošním průvodcem liturgickým rokem. V podstatě
evangelium celé pročteme a budeme slyšet výklad textů v kázáních po jednotlivé neděle
a svátky. Apoštol Matouš je dále označený jako „celník“ (Matouš 10,3; srov. 9,9). Na paralelních místech v Markovi 2, 14 a Lukášovi 5, 27 má tato osoba jméno Levi. Text Marek 2, 14
ještě dodává, že tento Levi byl syn Alfeův. Povolání Matouše (Leviho) za Ježíšova učedníka
popisují všechna tři synoptická evangelia (Marek 2, 13-17; Matouš 9, 9-13; Lukáš 5, 27-32).
Jedná se o jedinou událost z jeho života, kterou uvádí novozákonní evangelia. Poslední zmínka o Matoušovi v Novém zákoně je ve Skutcích apoštolů 1, 13, kde se objevuje v seznamu
apoštolů, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách před sesláním Ducha svatého (Skutky
apoštolů 2, 1-13).
Od křesťanského spisovatele Origena se dovídáme, že Matouš kolem roku 42 opustil Palestinu a působil jako misionář v Etiopii, Mezopotámii nebo Persii (Eusebius, Hist. eccl. 6,25,3).
Přesné údaje o místě, době a způsobu smrti Matouše nejsou známy. Matouš je v latinské
i řecké církvi uctíván jako mučedník, který přišel o život v Sýrii nebo v Arábii stětím (nebo

probodnutím) na oltáři, nebo upálením. Evangelista Matouš je obvykle znázorňovaný s okřídleným člověkem nebo s andělem jako evangelistovým symbolem. Svátek evangelisty Matouše
prožíváme 21. září, zatímco ve východní církvi je připomínaný 16. listopadu.
Pokud jde o otázku autorství Matoušova evangelia, je třeba zmínit, že nejstarší svědectví tradice
ohledně autorství Matoušova evangelia nám poskytuje biskup Papiáš: „Matouš sestavil logia
hebrejskou řečí; každý je však překládal, jak byl schopen“ (Eusebius, Hist. eccl. 3, 39,16).
Podle této tradice apoštol Matouš napsal své evangelium aramejsky (= hebrejská řeč), které pak
bylo přeloženo do řečtiny (nám se dochoval tento řecký překlad). Další svědectví církevních
Otců jsou patrně ovlivněna Papiášem. Na řecký originál poukazuje především syntax (semitský
styl je jednodušší). Obsahové důvody rovněž mluví proti autorství Matoušova evangelia tímto
Ježíšovým učedníkem. V celkové teologické výpovědi evangelia především při hodnocení
židovského zákona a zdůraznění svébytnosti křesťanského společenství (srov. Matouš 16, 18n;
18, 17n) je rozpoznatelný autor židokřesťanského původu, jehož křesťanské zázemí se zjevně
nacházelo v obranném postavení proti židovským a judaizujícím seskupením. Všeobecně je
zastáváno, že Matoušovo evangelium použilo jako pramen Markovo evangelium. Je velmi
nepravděpodobné, že by očitý svědek Ježíšova působení použil za podklad svého evangelia
Markovu předlohu, který nebyl očitým svědkem.
Matoušovo evangelium vzniklo někdy v letech 80 – 90 po Kr. Text Matouš 22, 7 zřetelně hledí
zpět na událost zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 po Kr. Naznačená konfliktní situace
mezi křesťany a židy poukazuje na Sýrii jako možné místo vzniku tohoto evangelia. Je možné,
že Matoušovo evangelium vzniklo v jejím hlavním městě Antiochii.

TÝDEN VE FARNOSTI
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!
NÁBOŽENSTVÍ 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?
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:30 hodin a druhá v pátek v 16:30 hodin
v Blansku. Na vesnicích se domlouvejte s bratrem farářem.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci prosinci se sejde rada starších na svém jednání: v pondělí 16. 12. v 18:30 hodin
v Blansku. Přijďte! Zveme k účasti.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím roce 2020.
Setkáváme se v úterý a sobotu v 19:00 hodin.
SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2020 o Velikonocích.
Další zájemci o křest dospělých ozvěte se. Setkáváme se v pátek v 18:30 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
se o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním.
OTEVŘENÝ KOSTEL V BLANSKU
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat několikaletou touhu rady starších i mnohých
farníků, aby náš kostel byl trvale přístupný během dne k zastavení i modlitbě. Po realizaci
vnitřních úprav tak každý den od východu do západu slunce můžete kostel navštívit ke ztišení
i modlitbě.
Kostely v Rousínově a Vyškově jsou rovněž denně přístupné.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS NA PROSINEC
CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME V PROSINCI 2019?
Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude letos ponejvíce provázet evangelista Matouš,
doplňovat jej bude o svátcích evangelista Jan. Nedělní text si můžete dopředu přečíst doma.
Odkaz na evangelium najdete na konci zpravodaje v programu bohoslužeb nebo ve farním
kalendáři.
Na první neděli adventní 1. 12. budeme při všech bohoslužbách slavit svátost pokání
a veřejnou zpověď, naše příprava na kající dobu adventní a očištění nitra. V tento den si s sebou
přineste své domácí adventní věnce na požehnání a položte je před stůl Páně.
Na čtvrtou neděli adventní 22. 12. budeme slavit svátost pokání a veřejnou zpověď jako
závěrečnou přípravu na slavení Vánoc. Tzv. Vánoční zpověď.
Budou tradičně rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Hod Boží vánoční 25. 12. přinese hlavní svátek Vánoc. Budou tradičně rozdávány vánoční
oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Na Štěpána 26. 12. jdeme na koledu s prvním starokřesťanským mučedníkem, jáhnem
Štěpánem.
Svátek Rodiny Páně 29. 12. s obnovou manželských slibů. Prosím, manželé, přijďte si
obnovit své sliby a poděkovat za další rok společné cesty životem.
Pamatujeme však také i na všechny ovdovělé i rozvedené. I ti mají své místo v naší farní rodině.

Na Silvestra 31. 12. se koná losování biblických veršů a společný přípitek. Prožijeme svátost
pokání a veřejnou zpověď, abychom s čistým srdcem vstoupili do nového roku, své viny
a hřích nechme ve starém roce! Poděkujeme též za všechny zemřelé v roce 2019.
V blanenském dřevěném kostele ve 23:00 hodin uzavře rok L. P. 2019 silvestrovská
půlnoční bohoslužba ze zcela zvláštní atmosférou, kterou vždy má.
RORÁTY V BLANSKU
Je už letitou tradicí, že se v blanenském dřevěném kostele setkáváme k adventním rorátům.
Jsou to zvláštní ranní bohoslužby, které začínají nad ránem, ještě za tmy, a požehnání končí
za rozbřesku nového dne. Je to zvláštní zkušenost, nenechte si ji ujít. Časem vzniku rorátních
bohoslužeb je doba vlády Karla IV. Největšího rozkvětu dosáhly v době husitské. Řada
rorátních písní se zpívá dodnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si můžete
vzít vlastní, nebo si ji zapůjčit v kostele.
Po tři adventní soboty 7., 14. a 21. prosince v 6:30 hodin vás srdečně zveme k této krásné
duchovní zkušenosti. Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou adventní snídani.
Srdečně zveme všechny, kteří si rádi přivstanou!
ADVENTNÍ KONCERTY L. P. 2019 V DŘEVĚNÉM KOSTELE
– HUSOVĚ SBORU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU
Srdečně Vás všechny zveme na ztišení ve společenství víry, naděje a lásky. Udělejte si prosím
čas a přijměte pozvání. Věřím, že nebudete litovat.
V neděli 1. 12. v 17. 30 hodin první adventní koncert skupiny Gavaband
V pátek 6. 12. v 17. 30 hodin druhý adventní koncert sboru ZŠ Salmova
V neděli 8. 12. V 17.30 hodin třetí adventní koncert varhaníka Jaroslava Nepilého
Ve čtvrtek 12. 12. v 17. 30 hodin čtvrtý adventní koncert ZUŠ Blansko
V pátek 13. 12. v 17. 30 hodin pátý adventní koncert pěveckého sboru Perličky z Gymnázia
Blansko
V neděli 15. 12. v 17. 30 hodin šestý adventní koncert Komorního orchestru města Blanska
V pátek 20. 12. v 17. 30 hodin sedmý adventní koncert kytaristy Karla Fleischlingera
V neděli 22. 12. v 17. 30 hodin osmý adventní koncert cimbálové skupiny Majerán a sboru
dětí ze ZŠ ve Sloupě
Těšíme se na všechna milá setkání s vámi v příjemném prostředí pod střechou dřevěného
kostela v Blansku.
BETLÉMY
Na pouti do Svaté země, Izraele, jsme navštívili v roce 2018 Betlém, místo narození
Pána Ježíše. U místního řezbáře jsme objednali pro náš kostel v Blansku nový betlém.
Od loňských Vánoc jej máme u nás. I v letošním roce bude k vidění.
Nový betlém mají také ve vyškovském kostele Dr. K. Farského. Je krásným a milým výrobkem Ivetky Ošlejškové z Kořence. Svým tvůrčím elánem jej zhotovila k radosti všem,
kteří se u něj zastaví.

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
Na druhou adventní neděli 8. prosince ve 14:15 hodin v našem sboru ve Vyškově pro vás
připravili pásmo výběru biblických textů a veršů. Přijměte prosím, naše pozvání k milému zastavení a ztišení v adventním čase. Přijďte společně prožít pár vzácných chvil v klidu a pokoji.
Těším se na vás. Za radu starších sestra Lidka.

POZVÁNÍ DO RUDICE

Rádi bychom vás pozvali do Rudice. Moderní kaple sv. Barbory mírně nad naší obcí je
místem, kde se setkáváme ke slavení bohoslužeb každou sobotu ve 14:00 hodin. Kdo třeba
nemůžete z časových důvodů přijít na bohoslužby ve vaší obci či městě nebo si chcete udělat
pěkný výlet, přijeďte k nám. Posílíte i nás, malé společenství místních. Jsme vděčni za každé
povzbuzení a milou návštěvu.
Na Štědrý den 24. 12. máme naši tradiční „Půlnoční“ venku pod hvězdnou oblohou
ve 23:30 hodin u Boží muky ve středu obce. Hudebně doprovází dechová kapela Olšověnka.

BLANENSKÝ DŘEVĚNÝ KOSTEL JE OTEVŘENÝ KAŽDÝ DEN

Na jaře letošního roku jsme v našem blanenském dřevěném kostele provedli úpravu vnitřních
dveří. Kostel je možné navštívit každý den od východu do západu slunce k zastavení, ztišení,
modlitbě nebo prohlídce. Vnitřek kostela je nasvícený tak, aby vše bylo pěkně vidět. Využívejte
této možnosti zastavit se zde k modlitbě i mimo pravidelné bohoslužby.

ÚTĚCHA NEMOCNÝM – ZAOPATŘENÍ

V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou „popelkou“, a přece je její přijímání
tak důležité před operací, v době nemoci, zvláště před smrtí. Jsem rád, že stále více lidí o ni
žádá, děti mají zájem o její udělení svým rodičům a volají mne s žádostí o její vysluhování.
Bohu díky, polovina zemřelých v letošním roce byla před smrtí zaopatřena svátostí útěcha
nemocných. I když to chce ode mne mnohdy okamžitě jet, kamkoliv je potřeba, přece je to
nejdůležitější, co můžeme pro své blízké v dané situaci udělat. Pamatujte na to i nadále!
Kdykoliv volejte na tel. 606 702 768. Bratr farář Martin Kopecký
PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ
V adventním čase vás chceme upozornit na možnost zakoupení různých
vydání biblí, našeho zpěvníku, různých knih a drobných předmětů. Nabízíme krásný přívěšek na krk – pozlacený kříž s rubínovým kalichem ve zlaté
i stříbrné variantě. Zájemci o nabídku, hlaste se u kostelníků v jednotlivých
obcích nebo u bratra faráře.
MODLITEBNÍ ÚMYSLY PRO SLAVENÍ BOHOSLUŽEB
Pomalu si zvykáme, že obětovat modlitební úmysl pro slavení bohoslužeb,
za který se společně modlíme, není osamocenou popelkou…Na vzpomínku
na naše zemřelé při bohoslužbách jsme zvyklí. Bohu díky, v některých rodinách se „zmobilizují“ i příbuzní, kteří běžně do kostela nechodí a přijdou poděkovat za své blízké zemřelé. To je
dobrá a letitá tradice. Dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru faráři a pamatujme
na ně při událostech životních, křestních, manželských jubilejních, při úmyslu za konkrétní
nemocné, při rozhodování nebo životních událostech. Více věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí spojí k jednomu úmyslu, je velká síla.
POVZBUZUJI VÁS. NAJDE SE NĚKDO, KDO VYMYSLÍ I POMŮŽE ZREALIZOVAT NOVOU FORMU SETKÁVÁNÍ, KDEKOLIV V NAŠICH FARNOSTECH???

CELOCÍRKEVNÍ AKCE K JUBILEU NAŠÍ CÍRKVE V JUBILEJNÍM ROCE 2020
• 1. prosince 2019 – první adventní neděle z Husova sboru v Brně, na ul. Botanické 1
k zahájení liturgického roku a 100. výročí naší církve s televizním přenosem

• televizní přenos 24. prosince 2019 – vánoční bohoslužby k výročí církve ve všech NO –
bude připraven zvláštní liturgický formulář pro půlnoční bohoslužbu; rozhlasový přenos
• Středa 8. ledna – položení květiny u pamětní desky v Národním domě na Smíchově
• Sobota 11. ledna – Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše – (výročí vyhlášení
církve) ve 14.00; televizní přenos
• Pondělí 2. března – výročí TGM
• Pátek 8. května – Bohoslužba ve spolupráci s ČRo – Husův sbor Praha – Vinohrady
• Pondělí 1. června – Slavnostní shromáždění – Národní dům, Praha
• Sobota 13. června – Pouť do Škodějova
• Sobota 27. června – Pouť na Sázavu
• 5. – 6. července – Husovské slavnosti (Festival duchovní hudby, Betlémská kaple)
• 18. – 19. září – generální synoda a volební sněm
• 28. září – instalace nového patriarchy celé církve
• 27. – 29. září – setkání mládeže
• 28. října – bohoslužba v Hradci Králové 10. listopadu
• Den veteránů 17. listopadu
• Slavnost světla v Hradci Králové, listopad
• Vánoční bohoslužby 2020 ve farnostech na ukončení výročního roku církve.

PROŽILI JSME
SETKÁVÁNÍ BĚHEM TÝDNE
Nedělní bohoslužby jsou vrcholem týdne života každé farnosti. Při slavení liturgie je krásné,
když se setkávají všechny generace, samozřejmě, jak kde. Během týdne je spousta výborných
příležitostí popovídat si nad Biblí, něco nového se dozvědět, sdílet nebo jen tak lidsky být jeden
s druhým.

Krásná setkání, skvělé vztahy, vzájemná
podpora a doprovázení. Je to samozřejmě
všechno o našich prioritách a na co si každý
uděláme ČAS!!! Někdo i ve svém nabitém programu
si čas udělá a hledá, jak to jde, jiný zase hledá, jak to
nejde. A tak vás chceme povzbudit, udělejte si čas,
nebude Vám chybět a duchovní sílu i užitek, který načerpáte, vás ponese do dalších dnů.
Malá ochutnávka z náboženství pro děti a biblických hodin v Blansku (viz foto). Na podzim
jsme se setkávali k cyklu: „Otázky, které nás zajímají.“ Témata, jak jsme je probírali, budeme
postupně otiskovat ve farním zpravodaji. Program připravil a moderoval jej bratr ing. Jiří
Rokos z Černé Hory.
Sestra Blažena Jabůrková
PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování za důstojné prožití letošních „Dušiček“, vzpomínek na naše blízké. Poděkování
za úklid a přípravu kostelů, sborů,
kaplí a obřadních síní, za varhanní
doprovod bohoslužeb a pobožností na hřbitovech, za hojnou účast
na bohoslužbách i za štědré příspěvky do sbírek, za vaše osobní dary.
Bylo nám vzájemně ctí.
S vděčností rada starších a farář
Martin Kopecký

SETKÁVÁNÍ SE S HOSPODINEM NA POUTÍCH, (NEJENOM) VĚNOVANÝCH
VÝZNAMNÝM VÝROČÍM.
Rok 2019 je rokem kulatých výročí významných událostí pro naši vlast a je dobré na ně
nezapomínat a připomínat si je, protože v zapomnění se skrývá znovu zopakování, o čem
svědčí i historie, a vytrácí se i kus kultury národa. Mezi ty nejmladší, které si většina z nás
ještě pamatuje, patří 30. výročí sametové revoluce. O něco starší sestra je 80. výročí úmrtí
významné osobnosti našeho národa Jana Opletala, rodáka ze Lhoty nad Moravou. A ta nejstarší
pak 100. výročí slavení mše v českém jazyce o Vánocích roku 1919, ještě před vyhlášením
Církve československé (husitské) dne 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze.
Proč o tom píši? Církev československá husitská k těmto událostech pořádala vzpomínkové
akce. Všechny jmenované události byly statečností nejdříve jednotlivců, následované podobně
smýšlejícími lidmi, za svobodu. Bohužel ne vždy byla
ale svoboda chápána v pravém slova smyslu, kdy nelze
jít pouhou cestou zapomnění a svobodu začít chápat
bez pravdy a vlastní zodpovědnosti, jak se stalo nejmladší události. I přes tato historická úskalí, bychom
si měli i těchto událostí vážit a být vděční za pořádaná
setkání k těmto událostem.
Tato setkání mají ale ještě další rozměr. Rozměr radosti, lásky a poznání. „To si takhle jeden den degustujete
čerstvě utrženou mišpuli a společně rozjímáte o poznání vhodného stádia zralosti ke konzumaci v prostředí
milých lidí před kostelem v Prostějově a druhý den
v kostele v Uherském Brodě zjistíte, že mezi těmito
lidmi jako největší znalec tohoto plodu byla sestra
farářka zdejší farnosti“.:)
Poutník na těchto poutích má především radost z Boží Pohled k oltáři v kostele Mistra Jana
blízkosti na bohoslužbách, setká se s novými sestrami Husa naší církve v Uherském Brodě
a bratry z jiných farností, s kterými najde společné ve dvacátých letech minulého století.
téma k rozhovoru, kolikrát více, než si vůbec může
myslet. Dozví se něco o zdejší historii, kultuře, anebo i pozná třeba jinou architekturu kostela.
Uherský Brod také patří k jednomu z možných míst narození velkého moravského učence
a posledního biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského. Dnes vím, že to do těchto
míst byla cesta vedena Duchem Svatým.
Moje listopadové putování započalo „listováním“ říjnovým farním zpravodajem, kde jsem
uviděl pozvánku na Diecézní Den v Prostějově k výročí sametové revoluce. Oslovil jsem
nejbližší v rodině a vypravil jsem nakonec v sobotu 19. října se svými rodiči auto směrem
k Prostějovu.
Těm, kteří se rozhodli přijet na tento diecézní den, byla odměnou v kostele Husova sboru,
původní židovské synagoze, bohoslužba vedená bratrem biskupem Jurajem J. Dovalou, komentovaná prohlídka výstavy uniforem ke „100 let bezpečnostních sborů Čech a Moravy“,
komentovaná prohlídka secesního Městského divadla a na závěr doprovodného programu
satirická jednoaktovka Divadla Plyšového Medvídka. Pro poutníky bylo zajištěno v průběhu
celého dne bohaté občerstvení. V odpoledních hodinách jsme se rozloučili písničkou Jednou

budem dál od Spirituál kvintetu a závěrečným požehnáním bratrem biskupem. Právě setkání
v kostele v Prostějově mi ukázalo další část mé cesty za Božím slovem, a sice pozvání na následující den na bohoslužbu ke 100. výročí první bohoslužby v českém jazyce do Uherského
Brodu. Po bohoslužbě, společně vedené zdejší sestrou farářkou a bratrem biskupem, jsem byl
pozván na občerstvení s odpoledním programem na faru.

Interier a čelní průčelí Husova sboru v Prostějově.
Program byl věnován historickému vývoji křesťanské víry v samotné náboženské obci, ale vůbec počátkům víry, začínajících obdobím knížete
Velké Moravy Rostislava, který mezi lety 862 – 863 vyslal poselstvo do Konstantinopole
k byzantskému císaři Michaelovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry na Moravu, aby i lidé z jiných zemí porozuměli pravé víře křesťanské v jejich jazyce. Zásluhou
byzantské misie vedené svatými bratry Konstantinem a Metodějem se Morava stala kolébkou
slovanské knižní vzdělanosti, kdy Konstantin sestavil nové písmo hlaholici pro slovanský jazyk
a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro
konání bohoslužeb. Celou historií naší země pak provázela různá období s jejich vlivy. Přes
českého římskokatolického kněze, vysokoškolského pedagoga a reformátora mistra Jana Huse
a dalšího z významných období jednoty bratrské s J. A. Komenským se dostáváme do blízké
současnosti na přelom roku 1919–1920, vzniku Církve československé (husitské), kdy u zrodu
stál český římskokatolický reformistický kněz, biskup a později první patriarcha ThDr. Karel
Farský. Období to bylo taktéž nelehké, kdy sestry a bratři Církve československé (husitské)
byli zpočátku označovány heretiky, přes sektáře, ale nyní už jen jako odloučení bratři. Z této
cesty jsem ale vycítil světlo naděje, usmíření, už i z toho, že bohoslužby a posezení se zúčastnil
děkan římskokatolické farnosti, a to je jen dobře, díky Bohu, společného trojjediného. Zajímavá
pro mne byla i přednáška od bratra faráře zlínské farnosti o vzniku liturgie pod vedením
K. Farského, který měl hodně přispěvatelů při sestavování liturgie, co se týče písma, ale
o něco horší to bylo na poli hudby, kterou zhudebnil především Josef Pícha. Proto některé
části liturgie byly zhudebněny i za pomocí inspirace lidových písní. A nyní malá hádanka: pro
prvního úspěšného, kdo pozná melodii Blahoslavenství „Blahoslavení milosrdní …“ je u bratra faráře Martina k této moravské lidové písni odměna v podobě lahvinky červeného vína.:)
Vnitřně cítím, že to nebyla náhodná cesty, ale cesta, která mi odpověděla na další z životních

otázek a posunula blíže k Hospodinu. Hledající člověk, když prosí v modlitbách u Boha, odpovědi nalézá. Před rokem mi seslal poznání děl J. A. Komenského, která mi srovnala do té
doby neurovnané tápající smýšlení. Bohu díky za tyto klenoty literatury. Všechno ovšem
nelze sepsat a pak přichází zmiňované cesty poznání, vedené Duchem Svatým, které mohou
přicházet nám hříšníkům, kteří nejsme toho ani hodni, ale snad při dostatečné vlastní pokoře,
z milosrdenství Boha, přímo od Ducha Svatého. Mnohem častěji přichází ale zprostředkovaně
člověkem, více v Bohu smýšlejícím.
Vážím si sester a bratrů, farářů, biskupů a všech, co se nějakým způsobem podíleli na přípravách, za jejich čas, ochotu a práci na zorganizování bohoslužeb s doprovodným programem
a tímto bych jim chtěl za to poděkovat. Děkuji. Děkuji i Hospodinu, že nad těmito setkáními
držel milosrdné ruce a mohla se uskutečnit.
Na závěr si vás, sestry a bratři, dovoluji povzbudit pozváním na slavnostní bohoslužbu
k 100. výročí Církve československé husitské do chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí dne 11. ledna 2020 ve 14:00h. Zkusme tentokrát vypravit autobus z naší
farnosti a jeďme společně za poznáním. Pro ty, co třeba ze zdravotních důvodů nemohou, by
měl být i přenos v ČT.
Psaní bych ukončil slovy Jana Amose Komenského z úvodního věnování knihy CENTRUM
SECURITATIS to jest HLUBINA BEZPEČNOSTI: „Každý člověk potřebuje to jedno: aby se
vysvobodil z „obvodu věcí“ a uzavřel se ve „středu věčnosti“ – to jest, aby se přestal spoléhat na všechno vlastní i cizí mudrování (a neřídil se jím), na jakékoli rozhodování vyvozené
z vlastní či cizí vůle, na jakékoli vlastní i cizí chromé síly a svěřil se jedině vedení toho, který
působí všechno ve všem a tvoří milosrdenství v těch, kteří se vrhnou do náruče milosrdenství.
To jest ono blažené odřeknutí se sebe, známé jen žákům školy Kristovy!
bratr Jaroslav Jura Blansko
POUŤ SE VZPOMÍNKOU NA JANA OPLETALA V SOBOTU 16. LISTOPADU 2019
Společně s manželem a dalšími bratry a sestrami jsme v sobotu 16. listopadu vyrazili do Litovle
na celodenní vzpomínkové setkání naší církve připomínající události 17. listopadu 1939.
Zajímavý program
začal v 9:30 hodin
v Husově sboru
v Litovli. Bohoslužby
vedl olomoucký bratr
b i s k u p M U D r. e t
ThMgr. Rudolf Gobel.
Podařilo se nám
získat i historickou
fotografii z doby,
kdy Husův sbor
v Litovli navštěvoval
Jan Opletal.

Kdo byl Jan Opletal?
Narodil se v rodině Štěpána a Anny Opletalových jako osmé dítě. Jeho
skutečné datum narození bylo 1. ledna 1915, ale jeho rodiče uvedli
oficiálně datum 31. 12. 1914, aby mohl o rok dříve nastoupit do učení.
Do obecné školy chodil poblíž svého rodiště v Nákle u Olomouce. Celá
Opletalova rodina byla v naší církvi od samého začátku. Poté studoval
gymnázium v Litovli, kde složil maturitu v roce 1934 a které dnes nese
jeho jméno. Původně chtěl studovat leteckou školu v Prostějově. Kvůli
vadě zraku však studoval školu pro záložní důstojníky v Hranicích a pak
byl přeložen na vojenskou prezenční službu u jezdectva v ruzyňských
kasárnách. Medicínu začal studovat až v zimním semestru 1936–1937.
Dne 28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace byly nacisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl v Žitné ulici v Praze zraněn
střelou do břicha pravděpodobně civilním revolverem. Byl okamžitě operován profesorem
Václavem Pačesem na klinice profesora Arnolda Jiráska ve fakultní nemocnici na Karlově
náměstí. Zemřel 11. listopadu na zánět pobřišnice.
Pohřbu Jana Opletala se 15. listopadu zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo
v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo zavření všech českých univerzit
a kolejí říšským protektorem Konstantinem von Neurathem. Více než 1200 studentů bylo
posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentů a funkcionářů studentských
organizací bylo 17. listopadu popraveno. Pro trvalou připomínku této události byl 17. listopad
vyhlášen Mezinárodní unií studentů Mezinárodním dnem studentstva.
Opletalovy ostatky byly převezeny do rodného Nákla, kde mu byl později vztyčen také pomník. V řadě českých měst (např. v Praze, Olomouci, Brně či Poděbradech) byly po Opletalovi
pojmenovány ulice. Pražská Opletalova ulice sousedí s Václavským náměstím.
Roku 1996 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy.
Po bohoslužbách a připraveném obědě jsme odjeli přistavenými autobusy z Litovle
do Lhoty nad Moravou. Následovalo zastavení u rodného domu J. Opletala, krátká promluva
a modlitba. Průvod účastníků poutě pokračoval na hřbitov obce Náklo. U Opletalova hrobu
proběhl pietní akt, krátké promluvy čestných hostů, česká státní hymna, kladení věnců, modlitba a postupný návrat poutníků domů.
Další zajímavá akce, které jsme se měli možnost zúčastnit. Bohu díky.
sestra Ludmila Hadačová, Vyškov
NA SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 24. LISTOPADU 2019 JSME PROŽILI
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Rádi se s vámi o zážitky podělíme. Je dlouholetým zvykem v našich farnostech Vyškov
a Blansko se společně setkávat. Věřící na Blanensku a Vyškovsku se setkávají k bohoslužbám
na 15 místech, ale faráře mají jednoho. Za léta se většinou mezi sebou dobře vzájemně známe.
Jezdíme společně na poutě, zájezdy, ale také na tzv. Farní dny. To se setkají ti nejaktivnější
bratři a sestry z různých míst našich farností na jednom místě. Společně prožijeme bohoslužby
a následuje společenské odpoledne. Protože je to neděle na konci liturgického roku, uspořádali
jsme tradičně farní den jako SILVESTR. Byly to tradičně Ježkovice. Nejdříve jsme prožili
sváteční bohoslužby v místní kapli.

Kaple byla přeplněná a nebylo už nikde místečko ani na stání. Po nich následovalo společenské
odpoledne v místní sokolovně. Program byl silvestrovsky bohatý.
Pro děti skákací hrad a manželé Musilovi se svoji kapelou Nota Bene nás roztancovali všemi oblíbenými šlágry. Manželé Forstovi uvařili skvělý oběd. Bohatá tombola se dvěma sty
vtipnými výhrami připravená dárci v péči Blaženky Jabůrkové dala kousek vzpomínky domů
na to, co jsme prožili. Jen pro místní, ježkovskou sehranou skupinu bratrů a sester nebylo
jednoduché obsluhovat více jak 130 bratří a sester, kteří se na farní den vydali. Děkujeme Vám
milí Ježkovští za veškerou práci, přípravu, průběh až po úklid. Je to vždy akce na tři dny, aby
tým pod vedením Mirky Straškové všechno zvládl. Je vidět skvělá souhra!!! Škoda vám, kdo
jste letos nebyli. Máme totiž na co dlouho vzpomínat.
Sestra Monika Potůčková z Lysic

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Otázky, které nás zajímají – 1. Jak víme, co víme?
Každodenně se setkáváme s tím, že různí lidé mají na nějaký problém, nějakou situaci, nějakou
událost různý pohled. Stále se setkáváme s tím, jak lidé diskutují, nebo se někdy i velmi tvrdě
hádají o to, co je pravda. Každý je přesvědčen o té své. Vidíme to v politice, v práci, mezi
přáteli, v rodině, někdy i v církvi. Týká se to nás všech. Každý z nás prožil něco jiného, má
jinou výchovu, jiné zkušenosti, jiné schopnosti, navštěvoval jiné školy, setkal se s jinými lidmi,
řešil jiné problémy – a to vše každého z nás jinak formovalo, takže můžeme dojít k různým
pohledům na určitou věc. Jak však víme, že to, co považujeme za pravdu, je skutečně tak?
JAK VÍME, CO VÍME?
V průběhu dějin lidé rozpoznali tři zdroje našeho poznání: zkušenost, lidský rozum a Boží
zjevení. Ze všech těchto zdrojů čerpáme i my, ať už přímo, nebo prostřednictvím jiných osob.
1. ZKUŠENOST – může být VLASTNÍ (např. malé dítě si chce „sáhnout“ na plamen svíčky
a spálí se; vidíme, že tyč ponořená do vody vypadá jako zlomená, ale ve skutečnosti není)
nebo ZPROSTŘEDKOVANÁ (např. matka varuje dítě, že zapnutá žehlička je může popálit)
2. LIDSKÝ ROZUM – (sem určitě patří vědecké objevy a vynálezy)
3. BOŽÍ ZJEVENÍ (což ale uznávají pouze věřící) ; zdrojem je především Bible. O Bohu
se ovšem můžeme dozvědět pouze to, co nám sám zjevil (Boha nemůžeme nijak zkoumat)
Deuteronomium 29, 28: „Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky
nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.“
2 Timoteovi 3, 16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování,
k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“
VZNIK BIBLE – Bibli tvoří 39 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona, které byly
napsány 40 pisateli v průběhu zhruba 1600 let. Věříme, že autoři byli při psaní inspirováni
Duchem svatým. Proto je poselství Bible jednotné, i když pisatelé žili v různých dobách a měli
různé vzdělání a postavení.
Kánon Starého zákona (tedy určení, které knihy do něj patří) vznikl koncem prvního století,
kánon Nového zákona zhruba ve 2. až 4. století. Věrohodnost Písma potvrdil nález tzv. svitků
od Mrtvého moře v roce 1947. Byly zde nalezeny všechny knihy Bible (kromě knihy Ester)
a další různé rukopisy. Jejich obsah byl v podstatě totožný jako do té doby nejstarší dochované
opisy z období středověku. Bible je především kniha příběhů o tom, jaký je Bůh.

Základní zásady EXEGEZE (výkladu) Bible – Chceme-li zjistit, co nám jakýkoliv text
Bible sděluje do naší doby, musíme nejprve odhalit, jak mu rozuměli lidé v době, kdy
vznikl, a proč ho autor napsal. Důležitý je vždy také kontext. Čteme např. v Genesis 49,
14: „Isachar, to kostnatý je osel. Mezi dvěma ohradami odpočívá.“ Kontext: Jákob mluví
před smrtí se svými syny. Je třeba vědět, že výraz „osel“ je zde míněn jako lichotka, neboť
tak tomu rozuměli lidé z Mojžíšovy doby. Dnes bychom to asi vnímali jako urážku. Další
příklad: Matouš 5, 41 „Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.“ V Ježíšově
době existovalo nařízení římské správy, které každému římskému občanovi dávalo právo
oslovit kteréhokoliv „neřímana“ s příkazem, aby mu na délku jedné míle odnesl jeho
zavazadlo. Tehdejší lidé to nařízení moc dobře znali. Co ale Ježíšova slova chtějí říct nám,
v dnešní době, kdy už takové nařízení neexistuje? Abychom udělali pro druhé víc, než je
naše (třeba i nepříjemná) povinnost, kterou si druzí možná i vynucují.
Mnohé otázky se v Bibli neřeší. Na otázku „Může křesťan kouřit? ” přímou odpověď
v Bibli nenajdeme. Nalezneme zde ale principy, ze kterých ji můžeme vydedukovat.
Během života rostou naše zkušenosti, naše vzdělání, a tedy i naše poznání. Pokud se
setkáme s názorem, který je v rozporu s tím naším, měli bychom být ochotni jej zvážit
a ten náš případně i změnit. Nikdo z nás pravdu nevlastní, měli bychom ji stále hledat.
Na závěr proto uvádím doporučení jednoho svého učitele, kterého si velmi vážím: „Být
o něčem přesvědčeni bychom měli být jen tak, abychom byli ještě přesvědčitelní
o něčem jiném.“
Bratr ing. Jiří Rokos z Černé Hory

MÍSTA, KDE SE SETKÁVÁME
Seriál o jednotlivých obcích, v nichž se setkáváme k bohoslužbám v našich farnostech.

JEŽKOVICE
Malebná obec ležící 10 km od Vyškova. Na jejím okraji stojí kaple Božského srdce Páně,
obklopená hřbitovem a kolumbáriem. Církev československá husitská byla v Ježkovicích
založena v květnu roku 1921. V našem regionu je to první místo, kde byla slavená bohoslužba
česky. Bohoslužby a obřady se konaly ve školní budově. Ve válečném čase byla kaple postavena občany. V naší církvi byla asi třetina z obyvatel obce. Rok 1979 byl momentem, kdy
obec zřídila obřadní síň ve třídě, kde se konaly bohoslužby. Díky ochotě místního administrátora římskokatolické církve a tehdejší
farářky Zdenky Rydvalové se po třicet
roků v příkladném, ekumenické souladu
konají bohoslužby v kapli. Za což patří
dík římskokatolickému farnímu úřadu,
obecnímu úřadu za vzornou péči o objekt kaple a samozřejmě místním věřícím
obou církví, kteří pečují o běžný provoz.
S nadějí vyhlížíme nové impulzy a obnovu. Těšíme se na každého, kdo k nám
najde cestu.
Pravidelné bohoslužby se zde konají:
každou 1., 3. a 5. neděli v měsíci
v 15:45 hodin.

LIDÉ VE FARNOSTI
Bohoslužby, které v naší církvi slavíme, doprovází
naši varhaníci hrou na varhany. Svoji službou tak jsou
spolupodílníky na chvále Hospodina a lidem k provázení
zpěvu. Soulad kůru a oltáře je velice důležitý. Kdo jsou Ti,
které často nevidíte, ale velmi dobře slyšíte? Chceme Vám
je představit.
Nikola Slavíčková z Blanska skvěle doprovází hrou
na varhany v blanenském kostele i dalších obcích.

CÍRKEV
V nadcházejících číslech farního zpravodaje si budeme postupně představovat různé křesťanské
církve. Nejprve však, na úplný začátek, se zamyslíme nad tím, co je obecná Kristova církev.
Církev je společenství lidí, kteří uvěřili evangeliu a společně přijali úkol být svědky Boží lásky
a pomoci, která je nabídnuta všem lidem. Církev stále znovu tvoří a povolává Duch svatý. To
zakládá její nezávislost. Jedinečnost církve spočívá v Kristově zaslíbení, že se s námi chce
setkávat ve společenství těch, kteří mu společně naslouchají a očekávají na jeho pomoc. Slíbil,
že nám bude přítomný, když se spolu budeme modlit, jeden druhého Božím slovem napomínat
a potěšovat a navzájem si sloužit, jak nás k tomu Bůh pro druhé zmocnil a obdaroval.
Církev proto nesmíme chápat jako spolek pro šíření evangelia nebo jen jako organizaci, která
má za úkol pečovat o udržování křesťanské víry. Svým vznikem a posláním tak církev přesahuje právní a organizační formy, které si sama utváří a které jsou jí vymezeny.
Všude, kde se potkají třeba dva lidé, kteří věří evangeliu, rodí se církev jako společenství,
jehož prostřednictvím Bůh vstupuje do tohoto světa. Apoštol neváhá přirovnat církev ke Kristovu tělu: každý věřící je jedním z jeho částí a hlavou tohoto těla je Kristus. Církev si však
nemůže dělat nárok na to, že spásy lze dojít pouze jejím prostřednictvím. Církev má
lidem sloužit, ne rozhodovat o jejich spáse. Zde je ale také potřebná ochota lidí nechat
si posloužit.
Kdo věří Ježíši Kristu, nemůže si radost z evangelia nechat sám pro sebe. Křesťanská víra
žije ze sdílení s druhými. Kdo ji prožívá pouze v soukromí, bude víru postupně ztrácet a nahrazovat ji stále častěji vlastními úvahami a představami. Živý Bůh k nám nejčastěji přichází
skrze naše bližní. Věřící člověk však není na církvi závislý, ale má radost, že může mít to své
místo v rodině své farnosti. Má přímý vztah k Ježíši Kristu. Ale právě v církvi se s námi Ježíš
Kristus nejčastěji setkává.
Církvi je svěřeno nenahraditelné poslání, kterému se nesmí za žádnou cenu zpronevěřit. Jejím
úkolem je zvěstovat všem lidem nabídku ke smíření s Bohem. Církev svědčí o Bohu, když
ho chválí za jeho věrnost, přimlouvá se za celý svět, zastává se slabých a prakticky naplňuje
přikázání lásky k bližnímu. Skrze společenství církve přijímáme mnoho Božího dobrodiní.
V církvi se zvěstuje – káže Boží slovo, vysluhují svátosti a navzájem se podpíráme ve víře,
lásce, naději a společně sdílené radosti. Nalézáme tu nejen cestu k Bohu, ale i k lidem.
Učíme se s nimi žít jako bratři a sestry, což nemusíme, protože je to dar, který dostáváme
za odměnu.

V průběhu dějin vznikla řada křesťanských církví, které se od sebe v mnohém liší. Máme- li
však na mysli církev, kterou si Kristus povolává zvěstováním evangelia, pak je církev jen
jedna. Nelze ji však ztotožnit se žádnou z existujících církví, jak se postupně ustavily. Žádná
z těchto církví nemá právo o sobě tvrdit, že právě ona je ta pravá a jediná, ani to, že umí spásu
zprostředkovat lépe a bezpečněji než církev ostatní. Kristova církev se vymyká všemu lidskému ohraničování a popisování. Na druhé straně je církev reálné a viditelné společenství,
které poznáváme a na jehož životě se můžeme podílet ve sborech a farnostech různých církví.
Ježíš Kristus je nám přítomen i ve společenství, které není dokonalé a kterému mnohé chybí.
Je třeba, aby církev, podobně jako každé jiné lidské společenství, měla svůj řád, organizační
strukturu. Tak tomu bylo již od dob apoštolských. Nesmí to však být v rozporu se zvěstí milosti
a naděje, která byla církvi svěřená.
Církev tvoří jen hříšní lidé. Není to společenství ideální. Církev je vzácná a jedinečná tím,
že se tu uprostřed chybujících lidí setkáváme se svým Pánem. Církev není imunní před
pokušením moci a samospravedlnosti. Stávalo se a může se stát i v budoucnu, že se svému
poslání zcela zpronevěří. Ale ani tehdy nemůže být zmařena naděje, že si Bůh svým slovem
vzbudí církev novou a věrnou.

SVĚDECTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ
V souvislosti s jubileem naší církve budeme v nadcházejícím liturgickém roce obracet svoji
pozornost k našim svědkům víry. Tato rubrika farního zpravodaje vychází z myšlenek a života
Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety.
Když Jan Ámos Komenský odešel z tohoto světa, zanechal po sobě své nejvýznamnější
nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Co všechno obnáší
pojem věci lidské? Kdo jsme? Co nás dělá lidmi? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání,
náboženství, politiku. Pod těmito obecnými tématy se ale skrývá množství konkrétních lidských kapacit, které jsou i osnovou tohoto průvodce.
Ve spisu Unum necessarium (Jedno potřebné), který je jakousi Komenského závětí, píše tuto
větu: “Vzdávám díky svému Bohu, který chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy.
A i když dopustil, abych upadl do rozličných labyrintů, přece mne z mnohých zase vyvedl.“  I my
můžeme mít pocit, že jsme uprostřed nejrůznějších labyrintů osobních i společenských, z nichž
nevidíme jasná východiska, ale zůstaneme-li, podle vzoru Komenského, lidmi touhy – po Bohu
a dobru, není snaha o nápravu marná.
Kéž jsou vaše společné modlitby požehnaným časem před Boží tváří. 		
Bratr Jiří
PRVNÍ DÍL: „VLÁDA, POLITIKA A VĚCI VEŘEJNÉ“
Biblické texty k pročtení: list Římanům 7, 14-25; Žalm 85
Citáty Komenského: „Kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.” „Co chceš, aby ti jiní
činili, čiň ty jim. To je souhrn zákona Božského.”
Jaká politika má budoucnost?
Komenský říká, že politika plyne z lidské potřeby řádu a míru. Toužíme žít ve spořádaném
světě, kde panuje klid a kde je bezpečno. Úkolem politiky je takový svět utvářet. Osobně
Komenského politické nešvary zasáhly nejednou. Asi nejvíce se jej dotkl neslavně proslulý patent Ferdinanda II. z r. 1628, který stanovil lhůtu šesti měsíců, v níž museli všichni

nekatolíci (pouze šlechtického rodu) opustit zemi. Komenský v té době netušil, že mu již
nikdy nebude dovoleno vrátit se do své domoviny. Zůstal v exilu po dobu čtyřiceti dvou let
až do své smrti. V Lešně se jednota bratrská připojila k potomkům exulantů z předchozího
století, kteří rovněž uprchli ze země před pronásledováním a našli zde relativní bezpečí.
Není tedy divu, že Komenský po celý svůj život řešil „nápravu“ politiky. Politiku dělají lidé
a problémem lidí je, že v důsledku hříchu kladou na první místo své osobní zájmy.
Komenský k tomu píše: „Každý si o sobě myslí, že jen on sám má pravdu a ostatní že jsou
blázni. Každý se stará a usiluje jen o své dobro (nebo o dobro výhradně těch, ke kterým
patří) a o ostatní nedbá. Naopak, objevuje se závist a strach, aby se někdo jiný něčeho nezmocnil dřív. Po čem kdo může chňapnout, udělá to, jako bychom se účastnili hry, ve které
připadne dobro tomu, kdo ho vyrve ostatním. Někdo dokonce nešetří lidské krve, pokud
z toho může získat nějaký prospěch. Člověk hubí a olupuje člověka, skupina lidí jinou
skupinu, národ jiné národy.“
Politika, která má budoucnost, je tedy taková, která bere v úvahu, že blaho jedince není
dlouhodobě udržitelné bez blaha celku. Ten, kdo vládne, nesmí zneužívat svou moc a povyšovat osobní zájmy nad zájmy celku. Každý člověk je v pozici, kdy je někomu podřízen
a někomu nadřízen, resp. někdo mu „vládne“ a zároveň někomu „vládne“. Vládnout dobře
může jen ten, kdo umí ovládat sám sebe.
Ovšem, kdo se dokáže dokonale ovládat? Vždyť i apoštol Pavel se nepoznával ve svých
vlastních skutcích. I když chtěl vykonat dobro, se kterým dokonce vnitřně souhlasil, činil
zlo. Kolikrát člověk v životě učiní předsevzetí nebo si slíbí, že to či ono už nikdy neudělá,
že už se nenapije nebo do roka zhubne. A přece se znovu a znovu stává svědkem selhání
své vlastní vůle. „Jak ubohý jsem to člověk!“, běduje apoštol závěrem své sebereflexe. Ale
není to marný nářek. Naznačuje východisko, naději: „Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!“ (Římanům 7, 14-25) Tak jako
neexistuje dokonalý člověk, protože všichni jsme hříšníci daleko od slávy Boží, neexistuje
ani dokonalý politik, který by dokonale vládl sám sobě, a tak splňoval náročné kritérium pro
vládnutí druhým. Ovšem politik, který o svém hříchu ví, bude politik pokorný a především
kající. A přesně takové politiky potřebujeme.

VÁNOČNÍ ÚVAHA NAD STAROKŘESŤANSKÝM HYMNEM
„Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry
ve světě, byl přijat do slávy.“ 					
1 Tm 3,16
Existuje mnoho krásných, půvabných a duchovně hodnotných vánočních písní z nové doby nebo
ze středověku. Ale my se zastavíme u písně ještě mnohem starší. Její původ sahá až k samotným
počátkům křesťanství. V 1. listě Timoteovi ve 3. kapitole je zapsán text „vánočního hymnu“
o narození, hlásání a oslavení Krista. Není důležité, zda tuto píseň složil přímo sám apoštol
Pavel nebo náleží ke starší tradici. Důležité je, že tato píseň obsahuje všechno, co je poselstvím
křesťanských Vánoc. Ačkoli se v písni nevyskytuje žádné jméno, je jasné, že se jedná o Ježíše.
„Byl zjeven v těle...“
Starokřesťanská píseň začíná výpovědí o Ježíšově vtělení. Tato první výpověď odkazuje k tajemství Vánoc, jak je to vysloveno v úvodu Janova evangelia. „Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn plný milosti

a pravdy“ (J 1,14). Neviditelný Bůh se stává viditelný v dítěti, v člověku Ježíši Kristu. Tak to
i před našimi zraky vykresluje evangelista Lukáš, který do středu betlémského obrazu klade
dítě, které se narodilo uprostřed noci a jeho křehké tělíčko bylo vloženo do jeslí.
„…byl viděn od andělů...“
Z narození Ježíše a jeho příchodu se radují nejbližší lidé – Marie a Josef, ale i andělé ze vzdálené oblasti. Nejedná se totiž jen o záležitost našeho světa – prostorem vymezeného místa, ale
událost příchodu Krista má dosah pro celé stvoření – viditelné i neviditelné. Skryté skutečnosti
představují právě andělé, kteří ve vánočním příběhu mají úkol oslavovat v nebesích Boha
a na zem přinášet shůry pokoj. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi!“ (L 2,14).
„…hlásán národům…“
Ježíš byl nejprve hlásán židovskému národu, ze kterého svým tělesným původem pochází. Ale jeho poselství, jeho evangelium, jeho dobrá zpráva je určena všem lidem ze všech
národů. V tom spočívá charakteristický znak křesťanství, že je univerzální. Není omezeno
na některý národ či vymezenou skupinu, ale poselství evangelia je otevřeno všem. Ježíš se
narodil pro všechny lidi bez rozdílu. Máme jistě cítit sounáležitost se svým národem. Avšak
Ježíšovo lidství je nad zdůrazněním příslušnosti k určitému národu a je široce univerzální.
Proto se ve vánočních koledách zpívá o „pravém lidství“ či „čistém lidství“. Lidskost je a má
být nad národností a ne obráceně. Nejprve máme být lidmi a pak teprve je naše příslušnost
ke konkrétnímu národu. Vánoce jsou právě příležitostí si tuto hlubokou lidskou sounáležitost
uvědomovat a prožívat ji ve sklonění se nad malým dítětem Ježíšem. On se pro nás všechny,
ať žijeme kdekoli a patříme ke kterémukoli národu, stal člověkem. Jako dospělý nám svým
vystoupením, učením a jednáním dal poznat, co znamená být skutečně lidským.
„…došel víry ve světě.“
Došel opravdu Ježíš víry ve světě? Byl přijat s vírou? Je tomu skutečně tak? Na začátku
nebylo hned velké množství lidí, kteří by Ježíše zahrnovali svojí ryzí vírou, hlubokou důvěrou a bezmeznou oddaností. Nejprve to byli jen bdící pastýři, kteří patřili spíše k okraji
tehdejší společnosti. A pak víru a důvěru projevili rybáři od Galilejského jezera. Zástup
těch, kteří Ježíše jako svého Pána i Pána celého světa poznali, uvěřili mu a vyznávali ho, se
rozrůstal. V Bibli kralické je zdůrazněno, že těmi národy jsou především pohanské národy.
Toto je zřejmé z příběhu o pohanských mudrcích, kteří se Kristu přišli poklonit a vzdát mu
poctu, neboť také oni v něho uvěřili. V průběhu dvou tisíciletí došel Ježíš víry u nespočtu
lidí z mnoha národů. Také v naší zemi a v našem národě dal Bůh u mnohých lidí vyrůst víře
v dobro, pravdu a spravedlnost. Ale jak je tomu dnes? Jak je tomu s námi? Vánoce jsou dnes
po mnohé stránce velmi bohaté. Ale jsou také bohaté po stránce víry? Ježíšovo narození, jeho
strastiplná cesta z Betléma na Golgotu, jeho působení a oběť má smysl tehdy, dojde-li z naší
strany víry. Jestliže on sám je přijímán naší vírou. Mít víru v Ježíše, rozvíjet ji a uchovat si ji
navzdory všemu, znamená, že jsme skutečně přijali obdarování Vánoc.
Sestry a bratři, přeji vám všem vytrvalou a radostnou víru, která tvoří skutečné duchovní
bohatství křesťanských Vánoc.
L. P. 2019

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

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.
Modlitby:
Bože veškeré moudrosti, prosíme tě, abys inspiroval, oslovoval a provázel naše politické
reprezentanty v těchto složitých a rozdělených dobách. Dej povstat skvělým ženám i mužům
na všech úrovních, kteří budou lidmi pokoje, integrity, udivující odvahy i schopnosti vést
nás k dobrým rozhodnutím a naději do budoucna. Dej nám vedoucí, kteří budou klást zájmy
všech nad své vlastní.
Modleme se za:
• nás osobně, abychom byli požehnáním v našich sousedstvích a komunitách,
• za novou energii a vůli k dobrému vládnutí na všech úrovních v moci postavené v našem
městě i v naší zemi, poslance a senátory zvolené za náš kraj,
• největší potřeby a bolesti našeho města nebo vsi, za politickou situaci naší země, abychom
se ubránili populismu, autoritářství a zneužívání moci
• církev, aby byla stále větším požehnáním ve veřejném prostoru a byla pozitivním
a přesvědčivým hlasem, který bude hájit dobro a spravedlnost zvláště pro slabé, osamocené
a zranitelné,
• za odvahu řešit dlouhodobé problémy přesahující horizont jednoho volebního období, za to,
aby co nejvíce politiků a lidí v moci postavených poznalo svou hříšnost a vládli s pokorou
a bázní před Bohem,
• za to, abychom byli lidem naděje, který uprostřed cynismu a skepse přináší radost, víru,
pokoj, pravdu, hloubku a opravdový zájem o druhé. Amen

BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2019, PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!
Sobota
Neděle 1. adventní

30. 11.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

1. 12.

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

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Dřevěný kostel
– 1. adventní koncert
Dřevěný kostel
– 2. adventní koncert
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň úřadu městyse

Text evangelia:
Matouš 24, 34-44
Zpíváme písně: 203,206

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov
Račice

17:30 Blansko
Pátek

6. 12.

17:30 Blansko

Sobota – roráty se snídaní

7. 12.

6:30
14:00
16:00
17:30

Blansko
Rudice
Vítějeves
Lysice

Neděle 2. adventní

8. 12.

Text evangelia:
Matouš 3, 1-12
Zpíváme píseň: 203,204

8:00
9:00
11:00
14:30
16:00
17:00

Blansko
Blansko
Brťov
Křtiny
Ruprechtov
Račice

17:30 Blansko
18:30 Švábenice
Pátek

13. 12. 17:30 Blansko

Sobota – roráty se snídaní

14. 12.

Neděle 3. adventní
Text evangelia:
Matouš 11, 2-11
Zpíváme píseň: 203,205

6:30
14:00
15. 12. 7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00

Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov
Račice

17:30 Blansko
Pátek

20. 12. 17:30 Blansko

Sobota – roráty se snídaní

21. 12.

Neděle 4. adventní
Text evangelia:
Matouš 1, 18-24
Zpíváme píseň: 203,209

6:30
14:00
22. 12. 8:00
9:00
11:00
14:30
16:00
17:00

Blansko
Rudice
Blansko
Blansko
Brťov
Křtiny
Ruprechtov
Račice

17:30 Blansko
Úterý – Štědrý den
Text evangelia:
Lukáš 2, 1-14
Zpíváme píseň:
211, 233, 210

Středa – Hod Boží vánoční
Text evangelia:
Lukáš 2,15-20
Zpíváme píseň: 228,210

9:30
11:00
13:00
14:15
15:30
20:45
22:00
23:30
25. 12. 9:00
11:00
16:00
17:30
24. 12.

Ruprechtov
Švábenice
Rousínov
Vyškov

Ježkovice
Brťov
Blansko
Rudice
Blansko
Brťov
Lysice
Blansko

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň úřadu městyse
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
– 3. adventní koncert
Obřadní síň úřadu městyse
Dřevěný kostel
– 4. adventní koncert
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Dřevěný kostel
– 5. adventní koncert
Dřevěný kostel
– 6. adventní koncert
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň úřadu městyse
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
– 7. adventní koncert
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň úřadu městyse
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Kaple Marie matky Páně
Dřevěný kostel
U Boží muky na návsi
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň úřadu městyse
Dřevěný kostel

Čtvrtek – Prvomučedníka
Štěpána
Text evangelia:
Matouš 10,17-22

26. 12.

Pátek – svátek Jana
evangelisty

27. 12.

Sobota – svátek Mláďátek

28. 12.

Neděle – Rodiny Páně

29. 12.

Text evangelia:
Lukáš 2, 22-40
Zpíváme píseň: 232, 210

Úterý – Den díkůvzdání za
Boží ochranu a vedení

31. 12.

7:45
9:00
10:30
14:00
14:30
17:30
14:00
8:00
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
14:00
17:30
23:00

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

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Obřadní síň úřadu městyse
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň úřadu městyse
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Kaple sv. Rodiny
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel

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
Církev je shromážděním všech lidí bez rozdílu, kteří vyznali svůj hřích,
obrátili se k Ježíši a začali znovu a jinak.
Nakonec něco pro zasmání i poučení:
Janovo evangelium, 8. kapitola v brněnském hantecu:
3 Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc 4 a hlásí: „Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala
s cizím konópkem. 5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?“ 6 Splichtili na něj
flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si čupl a čmrdlikal do písku. 7 Když do něj furt vandrovali,
hókl na ně: „Kdo seš čisté, migni ju grimlem!“ 8 A zase si čupl a čmrdlikal.
9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali. 10 Šéf nasísl na koc: „Kde só všeci, kocóre? Žádné tě
neodemlel?“ 11 „Ani rana, Šéfe,“ hlásí koc. A Šéf na to: „Ani já tě neodemelu. Sypé pali a už
žádný levoty!“
Překlad pro 21. století:
3 Přivedli ženu přistiženou při cizoložství 4 se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu,
když cizoložila. 5 Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 Těmi slovy
ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 7 Když se ho však
nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“
8 A opět se sklonil a psal po zemi.
9 Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam
Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. 10 Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji
žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“11 „Nikdo, Pane,“ odpověděla. „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl
jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“

