
BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ÚNOR:

„Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, 
obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.“   (Žalm 91,15)

Milé sestry a bratři.
Událost Ježíšova křtu nás uvádí do nedělí, které předchází době Postní a následně Hodu 

Božímu velikonočnímu. Měsíc a čtrnáct dnů tak máme v postní době na to, abychom se du-
chovně usebrali, napřímili své zraky a mysli k tomu, co je středobodem naší víry: poselství 
o tom, že Ježíš byl vzkříšen. V rámci křestní přípravy, kterou shodou okolností v tento čas 
konám, hovoříme o Ježíši. Ježíš, vyprávím, to je naše lepší já: obraz pravého lidství, ve srov-
nání s kterým to moje zůstává hluboko pod obrazem. Klasické křesťanské dogma o Kristu 
říká: Deus verus et homo verus: pravý Bůh a pravý člověk. Smyslem té dogmatické poučky 
je přesvědčení, že Kristus je víc člověkem, než já sám. Já svoje lidství složitě hledám na ka-
ždodenních životních křižovatkách, v rozhodování, postojích, v tom, co konám i v tom co 
nekonám. Dnes a denně se klopotně beru za svým lidstvím, které nalézám i ztrácím zároveň. 
„Co vy křesťané stále řešíte?“, slyšíme co chvíli od druhých s pohrdavým mávnutím rukou 
nad zbytečností domnělých dilemat. „Svoje lidství, jak se stát člověkem,“ zní pro někoho 
možná překvapivá odpověď. 

Do svého lidství dorůstáme, teprve se stáváme člověkem postupným vývojem z počáteč-
ního shluku zárodečných buněk, v následném řetězci utváření, během kterého si osvojujeme 
jednotlivé výdobytky lidství, k němuž jsme určeni a směřováni. Nevstupujeme do světa jako 
hotové bytosti. Takovými z něho máme odcházet, jak to formuluje známé úsloví: „Když ses 
narodil, ty jediný jsi plakal a všichni okolo se smáli. Žij tak, abys až jednou budeš odcházet, 
ty ses smál, a všichni ostatní budou plakat.“ Celý život máme na to, abychom svoje lidství 
nalezli, rozvinuli a naplnili, každý ve svém jedinečném úkolu a sebe pochopení toho, proč 
právě my jsme byli do světa postaveni. 

Co je tím mým jedinečným úkolem, životní rolí, pro kterou jsem byl postavený na jeviště 
světa do jeho podivuhodného světla. Lidství, které si takové otázky neklade, není pravým 
lidstvím. Život člověka má provázet vědomí horizontu, k němuž se vztahujeme, snažíme 
se ho dosáhnout i překročit, nezůstat na jednom místě v soběstředné spokojenosti se sebou 
samotnými, jak jsme dobří a jak je všechno s námi v pořádku. Často cituji na pohřbech slova 
manželky Karla Čapka Olgy Scheinpflugové, která napsala výstižnou charakteristiku toho, 
co je lidský život. Scheinpflugová říká: „Člověk se narodí dvojici lidí, kteří se sešli v lásce. 
Jejich vlastnosti, zděděné po předcích, mu utkají povahu a životní cestu. Je vysazen na svět 
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jako výsadkář do džungle a nikdo se ho nezeptá, chce-li prožít dobrodružství, kterému se 
říká život. Nikdo nezměří jeho síly, jsou-li k tomu dostatečné, je odsouzen platit za všecko, 
co mu odkázali jiní. 

Být člověkem znamená být hrdinou, neboť po úžasu dětství přichází řetěz bitev, které, ať 
jsou prohrané, nebo vítězné, vždycky končí smrtí.“ Být člověkem, říká Scheinpflugová, v sobě 
nese hrdinství, žel Bohu, dodávám já na základě své vlastní zkušenosti: často se chovám víc 
jako zbabělec, nežli hrdina. Zpravidla tehdy, když ztrácím zacílení své cesty. 

A víra je právě tím zacílením, smyslem, který krokům dává jedinečný význam. Hrdinství 
v životě není samozřejmé, máme si ho osvojit skrze víru, která dohlédne k příslovečnému 
obzoru i k tomu, co je za ním. Nerodíme se jako hrdinové, ale můžeme se hrdiny stát, pokud 
se necháme přemoci tím jediným pravým hrdinou Kristem. Věřit v Krista znamená věřit 
v lepší kvalitu lidství. Víra není přesvědčení o tom, že vždy a za všech okolností všechno 
zvládnu, unesu i napravím. Věřící v Krista není superhrdina, který má pokaždé po ruce to 
nejlepší řešení všech životních dilemat. Jeho život by ale měla prostupovat nejhlubší důvěra 
ve správnost Božích řešení, pokorné spolehnutí se, že ať se děje cokoliv, jakákoliv tíseň, bolest, 
nespravedlnost, ale stejně tak, když jsem nesen vlnou úspěchu, prosperity, životního štěstí, 
všechno mi v životě vychází dle mých představ, ve všech těchto chvílích je Bůh se mnou, je 
mojí oporou, jistotou, pevným bodem. S ním přichází ujištění o nepodmíněné lásce, která trvá 
navzdory všem okolnostem.

První neděle v půstu nese latinský název Invocavit – povolal mě. Její označení odkazuje 
na žalm 91: „Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím 
ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.“ Z tohoto žalmu cituje pokušitel, který Ježíše 
vybízí, aby se vrhnul dolů z vrcholku chrámu: „Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, 
abys nenarazil nohou na kámen.“ S jistotou spolehnutí se na Hospodina přichází zároveň 
pokušení v podobě pochybnosti, do jaké míry je takové spolehnutí se možné, kde jsou jeho 
hranice, a jsou-li vůbec jaké. „Nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha,“ odpovídá Ježíš 
na nabídku pokušitele prozkoumávat hranice Boží starostlivé péče o člověka. „Až mě bude 
volat, odpovím mu,“ říká žalmista a Boží odpověď vidí v ujištění, že v soužení zůstává Bůh 
s člověkem, že je na straně trpících a utlačovaných, nikoliv trýznitelů a utlačovatelů. Důležitá 
je ale také úvodní pasáž, která dala pojmenování 1. neděli v půstu: „Až mě bude volat, odpo-
vím mu…“ Boží odpověď přichází po lidském zavolání. Je v pokorném smíření, které přináší 
víra v Boží zavolání, že jsme ve své víře byli povoláni ne dojít k světlým zítřkům a rajským 
rozkoším, ale že jsme povoláni k tomu, stát se člověkem, najít a uplatnit svoje lidství před 
Boží tváří a k Božímu obrazu ve tváři člověka. A Bůh nás pro tento úkol vybavil spolehlivým 
ukazatelem – naším svědomím. Pečujme o něj, chraňme ho a nenechme si ho otupit. Když 
mu nasloucháme jako Božímu hlasu v nás, jsme na dobré cestě.

Váš bratr farář David

MODLITBA
Bože, Ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás 
svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmě, ale věrně šli po Tvých 
cestách. Amen.



LITURGICKÝ KALENDÁŘ – 4. AŽ 7. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

2. 2. Slavnost Hromnic,  
 Uvedení Páně do Chrámu 23. 2. Masopustní neděle

26. 2. Popeleční středa 1. 3. První neděle postní – Invocavit

SVÁTKY V MĚSÍCI ÚNORU 
Hromnice – svátek Uvedení Páně do Chrámu v Jeruzalémě – v neděli 2. 2. 2020
Svátek Uvedení Páně do Chrámu v Jeruzalémě se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končí-
vala doba vánoční. Tento svátek prožíváme událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní 
po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby s ním předstoupili před Hospodina. Svátek 
provází žehnání svící, které mají symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby 
přinesla světlo do temnot (života) … 

Masopustní neděle 23. 2. 2020 (Čas masopustní)
Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, 
 ale přesto je podřízený běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Pope-
leční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc 
je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. 

Popeleční středa 26. 2. 2020
Na Popeleční středu se na čelo uděluje znamení kříže popelem  (= popelec) s formulí: „Pamatuj, 
že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Genesis 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ 
(Marek 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého 
jednání (hříchu). Tento symbol je z biblické tradice. Ve Starém zákoně si o pravém půstu 
můžeme přečíst u proroka Izajáše v 58. kapitole. 

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS

SLAVNOST HROMNIC, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
s rozdáváním hromničních svící budeme letos prožívat v neděli 2. 2. 2020. Ve všech obcích 
budeme Hromnice slavit v sobotu 1. 2. a v neděli 2. 2. včetně udílení Blažejského požehnání. 
(Viz program bohoslužeb na poslední straně.) 
Srdečně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

MASOPUSTNÍ NEDĚLE 23. ÚNORA 2020
v letošním liturgickém roce připadá masopust na začátek měsíce února. V naší blanenské 
farnosti s ním souvisí nejen domácí pečení koblihů a průvody na místech, kde je tato tradice 
ještě živá. Jako v předcházejících letech v neděli 23. 2. 2020 prožijeme dopoledne kostelní 
masopust se zabijačkou v Blansku. Bohoslužby začínají v 9:00 hodin v kostele a po nich ná-
sleduje program na farní zahradě. Po předcházejících zkušenostech chceme poprosit, abyste 
se vy, zájemci o zabijačkové speciality, včas napsali v kostele do seznamu, co a kolik budete 
chtít, aby se na každého dostalo. Těšíme se na účastníky v maskách, které čeká malá odměna!



POPELEČNÍ STŘEDA, ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NA SLAVENÍ VELIKONOC
připadá na polovinu února, tj. na středu 26. 2. 2020 ve 13:00 hodin v Račicích, ve 14:15 hodin 
ve Vyškově, v 16:00 hodin v Ježkovicích, v 17:30 hodin v kostele v Blansku a v 19:00 hodin 
na Brťově. Při všech bohoslužbách bude vysluhovaná svátost Pokání z veřejnou zpovědí. 
Upřímně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ II
Připravujeme pro vás příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás klademe. 
Překonejte ostych a přijďte. Setkání se konají v Blansku. Opravdu záživně a fundovaně!

1. Smlouva mezi Bohem a člověkem – úvod  úterý 4. 2. 2020
2. Sinajská smlouva (Stará smlouva) úterý 11. 2. 2020
3. Desatero Božích přikázání úterý 18. 2. 2020
4. Nová smlouva úterý 25. 2. 2020
5. Nová smlouva nahrazuje starou úterý 3. 3. 2020
6. Ježíš Kristus – naplnění zákona úterý 10. 3. 2020
7. Boží soud úterý 17. 3. 2020

Všechna setkání se konají V UVEDENÉ TERMÍNY od 17.30 do 18.30 hodin MÍSTO BIB-
LICKÝCH HODIN. 
Moderuje Ing. Jiří Rokos

POTŘEBUJETE SI POPOVÍDAT, NĚCO PROBRAT NEBO DOMLUVIT S BRATREM 
FARÁŘEM?  

Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit se 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.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA BRŤOVĚ
Na sobotu 8. února 2020 v 18:00 hodin připravujeme přátelské posezení na Brťově v místním 
obecním domě. Prohlédneme si fotografie a sdělíme svoje zážitky z loňské poutě do Izraele. 
Popovídáme si, podělíme se o svoje radosti i starosti. Srdečně zveme i hosty mimo brťovské!

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát základy naší křesťanské kul-
tury a biblické příběhy a rozumět jim. Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu do života? 
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:00 hodin a druhá v pátek v 18:30 hodin 
v Blansku. 
Nabízíme možnost konání setkání pro děti i mimo Blansko a rádi. Ozvěte se, kdo a kde byste 
měli zájem o tento druh setkávání. Prosíme o odpovědi na otázku: „Chcete mít u vás setkávání 
pro děti, klidně i doma ve vaší rodině“? 

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci únoru se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 17. 2. v 18:30 hodin v Blansku. 
Přijďte! Zveme k účasti.



PROŽILI JSME
SILVESTR 31. PROSINCE 2019

Protože lednový farní zpravodaj vyšel o Vánocích, dovolte ještě malé ohlédnutí 
za silvestrovským večerem 31. 12. 2019. Nejprve jsme se setkali při krásných silvestrovských 
bohoslužbách v kapli sv. Rodiny v Černé Hoře. Malý výšlap do kaple, zapadající sluníčko, 
krásné na prosinec poměrně teplé odpoledne. Potěšující byla účast lidí, kteří si udělali čas 
a přišli. Bohu díky, že i přesto, že se v kapli netopí, všichni vydrželi až do závěrečného „Narodil 
se Kristus Pán.“ Bohu díky! 

Po večerních silvestrovských bohoslužbách v Blansku jsme si tradičně losovali osobní 
biblické verše pro nový 
rok a ještě společně 
poseděli. Děkujeme 
za spoustu chutných 
pokrmů, milou zábavu, 
vzájemné rozhovory, 
soutěže a posezení. 
Rok 2019 jsme ukon-
čili silvestrovskou půl-
noční ve 23:00 hodin. 
Za hlaholení všech tří 
zvonů jsme společným 

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v roce 2020. 
Setkáváme se každou sobotu v únoru (od 8. 2. 2020) v 16:00 hodin v blanenském dře-
věném kostele.

SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2020 o Velikonocích. Ozvěte 
se další zájemci o křest dospělých. Setkáváme se v pátek v 18:30 hodin.

SETKÁVÁNÍ CHLAPSKÉ SKUPINKY
Pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností ve společenství v mužské 
skupince. Setkáme se v pátek 28. 2. 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. 

LEKCIONÁŘE, ZPĚVNÍKY, VÝKLADY NEDĚLNÍCH TEXTŮ
V posledním čase se někteří ptáte, zda je možné mít doma vlastní Lekcionář (knihu, z níž 
čteme nedělní biblická čtení při bohoslužbách), výklad k biblickým textům, zpěvník nebo 
další duchovní literaturu. 
Zájemci, hlaste se u bratra faráře Martina.



zpěvem naší hymny a pří-
pitkem před kostelem vstou-
pili do L. P. 2020. Trochu 
spánku a 1. 1. 2020 a ráno 
o svátku Jména Ježíš jsme 
přijali nový rok.

<–––
Novoroční losování 
biblických veršů, 
blahopřání i milé 
občerstvení. 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 6. LEDNA 2020

V letošním roce jsme slavnost Zjevení Páně, lidově „Tří králů“, prožili v neděli 5. 1. i v pon-
dělí 6. 1. 2020. 

Je neděle, podvečer, začátek roku 2020. Přesně předvečer Svátku Zjevní Páně, lidově svátku 
Tří králů. A my sedíme v dřevěném kostele v Blansku plni očekávání. Někdo se zcela jistě 
podíval na internet, aby si něco o sboru Gospel Friends nastudoval. Ale co ti ostatní? No 
necháme se překvapit. Během chvilky se na scéně objeví celý sbor ve své kráse. Světe div se. 
To je podívaná.

A co až za-
počnou s hra-
ním a zpěvem. 
Ani nedutáme. 
J s m e  r y c h l e 
vtaženi do děje. 
A kdo nám při-
pravil tak krás-
ný podvečer? 
Gospelový sbor 
Gospel Friends. 
Přečetla jsem 
na internetu, 
že jsou přáte-
lé a mají rádi 
hudbu. A bylo 
to znát. Úplně jsme se s tímto poznatkem ztotožnili, zkrátka hudba do jejich životů patří. Sly-
šeli jsme nejen současný gospel, ale zazněly i spirituály. Závěr celého koncertu byl famózní. 
Happy Days – a zpívali všichni. Díky za skvělý a nezapomenutelný zážitek.



Pouť na 100. výročí CČSH aneb „v hospodě to začalo a v hospodě to skončilo“
Dne 11. ledna 2020 jsme uskutečnili pouť z naší farnosti, společně se sestrami a bratry 

a naším bratrem farářem Martinem, na slavnostní bohoslužbu k 100. výročí založení Církve 
československé husitské do chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. V tomto 
chrámu dne 11. ledna 1920 bylo vyhlášeno založení CČSH a v letech 1920–1926 zde konal 
bohoslužby její zakladatel a první patriarcha Dr. Karel Farský. CČSH navazuje především 

na svědectví pražského uni-
verzitního Mistra Jana 
Husa, na středověké husit-
ství vzešlé z české refor-
mace a je církví, sbor Páně 
na základě evangelia Kris-
tova, jak zaznělo i v provo-
lání národu v tomto chrámě 
před sto lety. Mottem těchto 
celoročních oslav je „100 
let služby Bohu, 100 let 
pomoci člověku“. Během 
celého roku bude tato udá-
lost připomínána dalšími 
setkáními. 

Liturgii vedl patriarcha Tomáš Butta společně s biskupy ze všech českých a moravských 
diecézí – s Davidem Tonzarem, Rudolfem Göbelem, Filipem Štojdlem, Jurajem Dovalou, 
Pavlem Pechancem a z bratislavské diecéze s Janem Hradilem. Mezi hosty slavnostní bo-
hoslužby byli i biskupové z jiných křesťanských církví, a to římskokatolické, českobratrské 
evangelické a další zástupci ekumeny, dále rektor Karlovy Univerzity či hosté z veřejného 
a politického života.

Samotnou bohoslužbu nelze ani popsat, to musí člověk prožít. Pro mne to byl hluboký 
vnitřní prožitek liturgie s modlitbami. Zúčastněný poutník měl možnost prožít Boží blízkost 
prostřednictvím liturgie společně vedenou nejvyššími představiteli ČCSH, prožitek nevšední, 
a o to zvláštní, když se již s některými bratry biskupy či patriarchou v životě potkal na ně-
jaké předchozí pouti. Bohu díky. Dodatečně lze alespoň částečně prožít prostřednictvím 
záznamu z České televize, protože bohoslužba byla přenášena v přímém přenosu Českou 
televizí. Po bohoslužbě byl společný průvod k pomníku Mistra Jana Husa s uctěním jeho 
památky modlitbou a položením květin. Nebylo zapomenuto ani na popravené pány a vůdce 
stavovského protihabsburského povstání u pamětní desky kazatele Jana Želivského na Sta-
roměstské radnici. 

Z pouti si odvážím kromě těchto prožitků z bohoslužby i nějakou tu myšlenku pro život. 
Porozumění jeden pro druhého. Zazněly mimo jiné modlitby za křesťanskou jednotu církví, ale 
i samotných křesťanů v porozumění naplňovat Boží slovo ku prospěchu společnosti, což bylo 
patrné i z pozdravů a přání z dalších křesťanských církví, jako jsme to vnímali od předsedy 
ekumenické rady církví v České republice a synodního seniora Českobratrské církve evange-
lické Daniela Ženatého či od římskokatolických biskupů Václava Malého a Tomáše Holuba.



V mysli mi také zůstala slova: „Ošklivte si zlo, lněte k dobrému“ či „Svolávejte dobro na ty, 
co vás pronásledují, dobro, ne zlo“. 

Na naší pouti jsem také poznal radost z celodenního společného putování po Praze, ale 
také jsem vycítil, že může stačit málo a radost se může vytratit. Jedna ze společných radostí 
se zrodila z informace od kamaráda o místě, kde bychom se mohli ještě před bohoslužbou 
společně sejít, promluvit, více poznat a poobědvat a nakonec i povečeřet. Do Prahy jsme totiž 
cestovali dvěma vlaky, protože asi polovina z nás chtěla před touto poutí navštívit Betlémskou 
kapli, a tak byla vybrána restaurace s českou kuchyní za křesťanské ceny, kousek od Havel-
ské tržnice, a cca 5 minut od Staroměstského náměstí, i když pro nás všechny poutníky ještě 



v tu chvíli neznámá. Byl 
jsem zde svědkem předá-
vání radosti jeden druhé-
mu, myslím, že vyvolané 
především z kvalitní po-
hostinnosti tohoto místa. 
Poděkování patřilo mému 
kamarádovi, kolegovi ze 
zaměstnání za doporučení 
této restaurace, ale pře-
devším za vedení svatým 
Duchem, protože na vý-
běr bylo z více možností. 
Po víkendu v zaměstnání 
jsem se ho otázal, že asi 
ani neví, kolika lidem udě-
lal radost. Sám měl z této 
informace radost a jako poděkování jsem mu dal láhev speciálního piva z minipivovaru, která 
potěšila, a věřím, že byla i dalším původcem radostí, o kterých ani nevím. 

Proč o tom píši? Obdobně je to i se zlem, kdy zlo plodí další zlo a přispívá k celkovému zlu 
na tomto světě, a jsme tím za tento společný celosvětový stav také více či méně odpovědni. 
Nikdo není bez viny, máme v životě především to, co chceme mít. Tímto jsem si uvědomil, 



jak moudré je umět svolávat dobro i na svoje nepřátele, jak je psáno v evangeliu. Snažme se 
činit dobro a chraňme si ho, vzájemně si pomáhejme, povzbuzujme se. 

K tomu ať nám napomáhají tři strážci našeho srdce, o kterých píše moravský učenec a po-
slední biskup Jednoty bratrské J. A. Komenský ve své knize Hlubina bezpečnosti: 
-  Bdělost, jakožto bdělosti proti zlému, které nás nestálá a vrtkavá stvoření obchází dnem 

i nocí a nemyslí na nic jiného, než jak by nás mohlo vylákat z našeho středu Božího 
milosrdenství (I. Petrův 5,8). 

-  Pokora, kdo opouští pokoru, hned klesá. Bůh se totiž staví proti pyšným, ale pokorným 
dává milost (I. Petrův 5,5). 

-  Modlitby, nakonec je třeba se neustále modlit k Bohu. Jsme totiž jen bídní žebráci, sami 
nemáme nic než to, co nám poskytne Bůh, a tak se nemáme stydět ani otálet, ale neustále 
stát a tlouct u dveří jeho milosrdenství, vztahovat ruce a prosit, ležet na tváři a čekat. 
Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati 
(Lukáš 18,1). 
Napsal jsem tyto řádky jako bratr, který vypomáhal, aby se tato pouť mohla společně usku-

tečnit. Odměnou za moje úsilí mi byla tato poznání. Bylo mi i radostí touto formou podílu 
na organizaci alespoň částečně pomoci našemu bratru faráři Martinovi ve službě Bohu. Jsem 
rád, že jsme se takhle společně mohli vypravit za Božím slovem i mimo hranice naší farnosti. 
Bohu díky za tuto pouť. 
Protože se cestou vlakem domů objevovaly dotazy, kam bychom mohli zase společně 
vycestovat, níže uvádím přehled pro mne těch nejzajímavějších akcí v roce 2020:

2. březen – Slavnostní setkání při příležitosti 170. výročí narození T. G. Masaryka 
v budově Parlamentu ČR (tip na výlet pro žáky ZŠ TGM, aby se více dozvěděli, 
koho nosí ve jménu své školy)
1. červen – Slavnostní shromáždění k 100. výročí CČSH v Národním domě 
na Smíchově
13. červen – Pouť do Škodějova – rodiště 1. patriarchy Dr. Karla Farského, lesní kaple
27. červen – XX. Pouť na Sázavě
5. – 6. červenec – Husovské slavnosti (Chrám sv. Mikuláše v Praze, Betlémská kaple)
Dá-li Bůh, osobně uvažuji o návštěvě parlamentu:). 
Třeba i na další pouti se těší bratr Jaroslav z Blanska.

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB
V měsíci lednu se tradičně na Blanensku i Boskovicku setkávají věřící ze všech církví 

ke společným modlitbám a čtení z Božího slova. V letošním roce výbor týdne modliteb při-
pravil program, který nás postupně provedl texty a jejich výkladem. Každý večer vždy jedna 
z církví připraví ve své modlitebně nebo kostele program a pozve kazatele ke zvěstování 
z jiného společenství. Krásné společenství a podpora místních modlitbou i účastí byla v le-
tošním roce v Boskovicích. Náš bratr farář byl hostem na kazatelně v Českobratrské církvi 
evangelické. Bohoslužbě předsedal místní bratr farář Jiří Bureš. V Blansku jsme byli hostiteli 
bratří a sester z dalších církví v pátek 17. 1. a kazatelem večera byl bratr kazatel Milan Kern 
z Bratrské jednoty baptistů. Náš bratr farář byl hostem na kazatelně v církvi Slovo života. 



Jednotlivá shromáždění po výkladu z Božího slova  
provázejí modlitby jednotlivých účastníků.

MODLITEBNÍ VEČER V KAPLI V BLANENSKÉHO SENIORCENTRA
Program je vždy pečlivě připravený a každé společenství do něj vkládá jen to nejlepší. 

Představuje také rozmanitost obdarování jednotlivých společenství a farností. Po dobu jed-
notlivých shromáždění se koná také sbírka, která v letošním roce byla věnována na podporu 
společného pobytu handicapovaných dětí u moře. Děkujeme všem za jakoukoli podporu těchto 
společných modlitebních setkání.

KRMÍTKO PRO PTÁČKY NA FARNÍ ZAHRADĚ
Na zahradě za kostelem v Blansku máme 

nové krmítko pro ptáčky. Bratr Filip přine-
sl na závěr vánoční doby poslední vánoční 
dárek. Krásné vyrobené krmítko i s malou 
věžičkou a zvonečkem. 

Starají se o ně ti nejmenší, děti 
chodící do náboženství. Jde jim to 
bezvadně. Přidejte se! 



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

RAČICE
Z dálky viditelné věže račického zámku nás zvou 
do malebného údolí k návštěvě. Ve středu obce 
stojí budova bývalé fary, nyní obchodu s texti-
lem. Pod ní se nachází dětské hřiště a po schodi-
šti vystoupáte do Sboru Páně. Naše církev byla 
v Račicích založena v roce 1921. 

Bohoslužby a obřady se konaly celou dobu 
ve školní budově. O svátcích se konaly bohosluž-
by v sále místní sokolovny, vždyť výrazní místní 
sokolové, členové rodiny Hudcovy, byli členy naší 
církve. Známý olympijský vítěz Alois Hudec byl 
místním farníkem a odchovancem faráře Augusti-
na Junglinga. Po vyhoštění ze školy v roce 1975 
nemohly být konány bohoslužby a obřady. Věřící 
tak jezdili do vyškovského sboru. 

V roce 2001 byla naše církev v Račicích ob-
novena. Po různých provizoriích díky vstřícnosti 
obecního úřadu byla nám svěřena bývalá klubovna a přebudována na Sbor Páně. Díky všem, 
kteří se o to zasloužili. S nadějí vyhlížíme nové možnosti a obnovu husitské církve v naší 
obci. Těšíme se na každého, kdo k nám najde cestu.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v měsíci v 17:00 hodin.

CÍRKEV
SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH

Na území Čech, Moravy a Slezska proniklo křesťanství počátkem 9. století ze Západu. Aby 
se ubránil mocenskému vlivu německých panovníků, požádal kníže Velké Moravy Rostislav 
byzantského císaře o vyslání učitelů znalých slovanského jazyka. V roce 863 k nám přišli ze 
Soluně (Tesaloniky) dva bratři: Konstantin (později přijal jméno Cyril) a Metoděj. Konstantin 
patřil k nejvzdělanějším mužům tehdejšího světa, a protože dobře znal slovanský jazyk, přinesl 
k nám i první překlady biblických textů písmem, které sán vynalezl. V předmluvě ke čtyřem 
evangeliím napsal: Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí 
lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Metoděj se stal 
prvním slovanským biskupem. Ačkoli bohoslužbu ve slovanském jazyce (dosud se užívala 
pouze latina a řečtina) bratři po dlouhých bojích před papežem v Římě obhájili, byli jejich 
žáci nakonec z Moravy vypovězeni. 

Další významnou kapitolou je křest přemyslovského knížete Bořivoje, založení biskupství 
v Praze roku 973 a prvních benediktinských klášterů v Čechách. Prvními českými světci se 
stali kníže Václav, zavražděný svým bratrem Boleslavem (935), a biskup Vojtěch, který nalezl 
mučednickou smrt tři roky před koncem prvního tisíciletí. 



SVĚDECTVÍ
Modlíš se správně?
Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní 
lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.“ (Lukáš 18,11)

Farizeové byli vzdělaní lidé, rozuměli Písmu, ale k nevoli Ježíše a Hospodina si Písmo 
vykládali tak, jak se jim zrovna hodilo. Nebyli podlí jako Jidáš. Jidáš byl ochotný jít přes 
mrtvoly (doslova). Farizeům nešlo o to někoho připravit o život, nýbrž o to, prosadit si svoji 
pravdu, i když se stavěli zády k Bohu. V Bibli můžeme vidět, že Ježíš je několikrát okřikne 
a nazve pokrytci. Tohle jim zůstalo dodnes – když o někom řekneme, že je Farizej, tak mu 
vlastně říkáme, že je pokrytec. Přesto měl k Farizeům Ježíš blíž než k znalcům Písma.

Zkusme si každý položit otázku, co Farizeus v úvodním Lukášově evangeliu dělá špatně? 
Někteří z nás možná odpoví, že nedělá špatně nic, protože se upřímně modlí k Bohu. Ano, 
modlí se. Ale jak? Modlí se pouze za sebe, za to, aby byl lepším člověkem. A co je nejhorší, 
povyšuje se nad celníka. A kdo si myslíte, že vyjde z chrámu s Božím odpuštěním? Samo-
zřejmě, že celník, který se nepovyšuje.  Vždyť i Lukáš nám ve svém evangeliu, konkrétně 
ve čtrnácté kapitole a jedenáctém verši, říká:  –Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo 
se ponižuje, bude povýšen“. 

Pozorný čtenář Bible ví, že Evangelia jsou nadčasová. I dnes se někteří z nás mohou 
v mnoha Evangeliích najít. 

Přiznejme se před Pánem, nebo alespoň před sebou samým – kolik z nás se někdy modlilo 
nebo modlí jako tento Farizeus z úvodního evangelia? Určitě každý. Já tedy ano, v minulosti. 
Už dlouho vím, že dlouhá modlitba je zbytečná, protože Pán už dávno ví, co mu chci sdělit, 
jen mi nechává prostor to vyslovit. Modlím se za ostatní lidi ve farnosti, v rodině, práci apod. 
Modlím se, ale vlastními slovy, protože pouze upřímná a vlastními slovy tvořená modlitba 
má tu pravou váhu. 

Ještě horší než pokrytci jsou takzvaní lovci dobrých skutků. Konat dobré skutky je v po-
řádku, i Bůh nás k tomu nabádá. 

Konat skutky pouze pro Boží přízeň je však zlo. Bůh naše skutky nepotřebuje, proto obě-
toval svého syna. Bůh ve výsledku nepotřebuje ani nás lidi, mohl by celkem dobře vládnout 
spolu se svým synem. 

Bůh je však slitovný a milující. Všichni lidé jsou jeho dětmi, proto nám stále dává šanci 
se napravit a přijmout ho.  Proto se přátelé milí modleme i za Ty, kteří se stále modlit neumí, 
nebo nevědomky myslí jen na sebe. Modleme se, prosme Pána, aby jim seslal moudrost Ducha 
svatého a aby jim i nám odpustil a vkládal do úst ta správná slova. 

Váš bratr Michal Tesař z Blanska

Brzy nato (1054) dochází k rozdělení církve na západní v čele s římským papežem a vý-
chodní v čele s patriarchou konstantinopolským, kteří se navzájem prokleli. Protože se Pa-
lestina dostala do rukou Mohamedů, vyhlašuje papež několik křížových výprav, které na čas 
vrátily svatá místa do křesťanských rukou.



SVĚDECTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ
V souvislosti s jubileem naší církve obracíme svoji pozornost k našim svědkům víry. Tato 
rubrika farního zpravodaje vychází z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který 
zemřel právě před 350 lety. Bratr Jiří

TŘETÍ DÍL: „PODNIKAVOST A BYZNYS“
Biblické texty: Matoušovo evangelium 11:28-29, 1. List Korintským 10:31 a 12:4-7   
Citáty Komenského: „Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společ-
nosti.” „Správně se dílo daří, když je poctivé a k Boží slávě.”

Komenský samozřejmě slovo byznys neužíval. V jeho slovníku najdeme spíše slova jako 
přičinlivost, pracovitost, hospodárnost, píle nebo podnikavost, dokonce hovoří o tvořivé 
moudrosti. Jde o protipóly pojmů jako zahálčivost, lenivost či bezcílnost. Komenský sám byl 
neobyčejně pracovitý. Za svůj život sepsal zhruba 200 spisů. Na některých dílech pracoval 
systematicky skoro čtyřicet let, např. na encyklopedických spisech Pokladnice jazyka českého 
nebo Divadlo veškerenstva věcí a také na Poradě. Když Lešno zachvátil požár, Komenský 
o vše přišel. Konkrétně Poradu už měl v čistopise téměř hotovou a připravenou k vydání. 
„Běda, ztraceno je všechno… co bylo připraveno do lisu,“ zoufá si Komenský v dopise 
J. Rültzovi v červnu roku 1656. Je neuvěřitelné a obdivuhodné, že Komenský nepropadl 
zmaru. Již 1. září téhož roku píše v dopise přátelům, že se pouští znovu do práce, aby „sebral 
střepy svých rozbitých nádob a nějak je zase slepil“, a jinde pokračuje: „beze všech odkladů 
dokončím a na světlo vydám, co snad mi jisker zbývá“. Člověk je podnikavá bytost a nicne-
dělání ho ubíjí. Podle Komenského to Boží moudrost zařídila tak, že se člověku „nedostane 
nic z toho bez práce, protože pohyb a zaměstnání již samy o sobě představují dobro.“ Je to 
tak, že „lenoši a lidé nehodní postrádají příjemnosti života a lidé pilní se z díla tím více těší.“ 
Ať už ale člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl. Komenský dává ohledně 
podnikavosti překvapivě praktické rady.

Především si člověk musí ujasnit cíl svého podnikání a pak také, zda má k dispozici vhod-
né prostředky a způsoby. Bez nich by bylo lepší radši podnik vůbec nezačínat. A když už se 
podnikatel do díla pustí, radil Komenský nečekat na jiné v ničem, „co bys mohl provést sám 
o sobě“. A k tomu doplňuje nadčasové antiprokrastinační doporučení: „Co se může stát dnes, 
to se střez odkládat na zítřek.“ Dále prokazuje takřka manažerskou intuici, když radí nenechat 
se rozptylovat nadměrným množstvím podniků: „Patří k podstatě moudrosti nerozptylovat se 
příliš v podnikání, ať už jsou to myšlenky, slova, skutky nebo snahy. Neboť zdatnost v roz-
tříštění chabne.“

Komenský se zamýšlel také nad tím, s kým podnikat. Nejprve věcně konstatuje, že „žijeme 
ve zkaženém světě a společnosti špatných lidí se nevyhneme“. Dále připouští, že „nejsme 
andělé a ani nemáme podíl na nebeské čistotě, protože jsme dosud jen hlína“. Proto vřele 
doporučuje „co nejméně se zaplétat do spolků se špatnými lidmi, aby nás to nesvedlo z cesty 
ctnosti.“ Jinými slovy „styk s lidmi vždy po sobě zanechává nějaký otisk. Stýkáme-li se s tím, 
co je dobré, učené a  moudré, stáváme se také dobrými, učenými a moudrými. Stýkáme-li se 
s tím, co je špatné, hloupé a bezbožné, také se stáváme špatnými, hloupými a bezbožnými“. 
Proto uzavírá rezolutní výzvou: „Ukonči to, co podnikáš společně s věrolomným nebo bez-
božným člověkem, co nejrychleji.“



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. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo 
vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební 
úmysly. Budu se snažit je pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu 
moc ráda. S vámi na Vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat 
osobně, vy na Blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři. 
Přímluvná modlitba není pouze předkládáním seznamu našich žádostí Bohu, ale ochota vyjít a být 
Bohu k dispozici, pokud i mě chce použít k jejich vyslyšení. Je vyjádřením vztahu s Bohem i lidmi.
V únoru 2020 společně prosíme za:
 - naše zaměstnavatele a firmy a děkujme za práci, kterou máme
 - naše spolupracovníky, zaměstnance, nadřízené atd., za podnikatele v církvi 

a konkrétně ve vašich farnostech a společenstvích (můžete je oslovit, aby sami 
sdíleli, jak a za co se modlit)

 - odpuštění tam, kde pohrdáme lidmi jen proto, že jsou bohatí, nebo je naopak 
máme tendenci zneužívat pro jejich štědrost

 - za ochranu před pokušeními v podnikání a zaměstnání
 - za odpočinek a obnovu tam, kde v práci nebo podnikání ztrácíme sílu, odvahu, 

chuť nebo směr.        Amen.

Úspěšnost veškerého lidského podnikání pak Komenský shrnuje do tří zásad: 
1)  Hledej spíše pramen než stružku, spíše Boha než bohatství. Tedy usiluj o kvalitu spíše 

než o kvantitu. 
2)  Z tohoto pramene si uprav svou prací přítok do své zahrady. To znamená – se zdroji 

zacházej šetrně. 
3)  S tím, co přitéká, se spokoj a vděčně toho užívej, nehromaď na úkor druhých.
Takové podnikání má podle Komenského budoucnost.

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2020
Pátek 31.1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota – Vigilie Uvedení  
Páně do chrámu
Text evangelia: Lukáš 2,22-40 
Zpíváme píseň: 69, 502

1.2.
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Vítějeves Obřadní síň úřadu městyse
17:30 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Neděle – Uvedení Páně  
do chrámu

Text evangelia: Lukáš 2,22-40 
Zpíváme píseň: 69, 502 2.2.

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



Nakonec něco pro usmání a zamyšlení:
„Je důležité mít děti od malička v kostele, aby pochopily, co se děje:  
Bratr farář říká slova ustanovení večeře Páně a vezme do ruky chléb. Vtom tříletá 
Maruška zahlaholí na celý kostel: „Budeme hamat!“
A když potom na konci bohoslužeb bratr farář pozvedne ruce k požehnání, ozve se: 
„Už pudem!“

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

Pátek 7.2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 8.2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 5. neděle po Zjevení 
Páně 
Text evangelia:  
Matouš 5, 13-20
Zpíváme píseň:  111, 85, 157

9.2. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 14.2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 15.2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 6. neděle po Zjevení 
Páně
Text evangelia:  
Matouš 5, 21-37
Zpíváme píseň:  117, 85, 183

16.2. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 21.2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 22.2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 7. neděle po Zjevení 
Páně
Text evangelia:  Matouš 17,1-9
Zpíváme píseň:  10, 49, 157

23.2. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
10:30 Blansko Farní masopust
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Středa – Popeleční středa,  
svátost pokání s veřejnou 
zpovědí
Text evangelia:  
Matouš 6, 1-6.16-18
Zpíváme píseň: 238

26.2. 13:00 Račice Sbor Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

Pátek 28.2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 29.2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory


