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Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou
Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC LEDEN:
„Až tě zavolá,“ říká Élí Samuelovi: „Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“
(1. Kniha Samuelova, 3. kapitola)
Milé sestry a bratři,
začínáme nový občanský rok se jménem Ježíše Krista. Nový rok se nazývá v liturgickém
kalendáři „Jména Ježíš“. V tomto jménu začínáme nový rok, do něhož jsme vstoupili a který
se před námi otevírá jako neznámá krajina. Co to pro nás znamená? Znamená to, že hned úplně
první den roku má patřit Ježíšovi. Do nového roku L. P. 2020 vstupujeme s vírou.
Víra je interakce: vzájemné působení dvou a více činitelů. To je poselství biblických textů.
Je věcí interní, tedy vnitřní, ale zároveň je interesem v pravém smyslu tohoto latinského slova.
Když se o něco zajímáme, říkáme, že jsme danou věcí interesováni, že je naším „interesem“.
Odtud slovo „interesantní“ ve smyslu „zajímavý“. Víra takovým interesem bezesporu je:
interesem vedoucím k interakci. Pokud máte za to, že je té latiny na vás dost, nebojte se, dál
už se vydávat nebudu. Jednak mně to nedovolí má chabá znalost tohoto klasického jazyka,
o jehož studium jsem se pokoušel necelé čtyři semestry, ale ani to nemám zapotřebí: vystačím
si s těmi dvěma slovy: interes a interakce. Inter esse, doslova „být v“. Předložka v nebo také
mezi – inter, a sloveso být, latinsky esse.
Často kolem sebe slyšíme „být in“ ve smyslu „být moderní“, „být v kurzu“ jako opak bytí
„out“, tedy být mimo: mimo dění, mimo rámec toho, co je v současné době žádané. Ač je
tato slovní konstrukce přejata z angličtiny, svůj původ má v latinském „interesse“ – „zájem“.
Zájem, to je něco, co se rodí uvnitř člověka, to, co nás zajímá je odrazem našeho nitra, toho,
co je v nás, to, co je interní, vnitřní, soukromé. Taková je víra, rodí se uvnitř, je naším zájmem
proniknout k jádru bytí, dostat se dovnitř bytí, na jeho hlubinu, ponořit se do toho, co nás
pohltí, obejme, obklopí. Být IN – být ve víře, být v bytí, být středem zájmu. Křesťansky věřit
v soudobé české společnosti rozhodně není IN, naopak, bývá to považováno za výstřední OUT.
Své by mohly vyprávět děti věřících rodičů a vůbec celá křesťanská minorita, každý by
mohl přispět svou zkušeností, kolikrát se dnes a denně dostáváme do interakcí, ve kterých jsme
knokautováni nevěřícími za pomoci argumentu: „A to si říkáš křesťan!“ Dnes a denně se tak
stává skutečností argument apoštola moderního ateismu Friedricha Nietzscheho, že poslední
pravý křesťan zemřel na kříži. Ježíš byl, je a bude IN. To je radostná zpráva, která v podobě
kryptogramu visí na kříži, a kdo tomu rozumí, ať čte. Vždyť proto to tam Pilát nechal napsat:
INRI. Iesus Nazarenus Rex Iudeorum – Ježíš Nazaretský, král židovský. On je tím pravým
IN – Iesus Nazarenus. A ten, který je IN má své RI – Rex Iudeorum, neboli židovský král
je IN. On je tou pravou skutečností, hlubinou bytí, pramenem života – ten, který mrtvý visí

na kříži a káže o životě. On je naším interesem, zájmem. A tento vnitřní interes má vyplouvat
na povrch v naší interakci s druhými.
Vysvětlím to blíže na známém příběhu chlapce Samuela, který přebývá ve svatyni se svým
duchovním učitelem, knězem Élí. Hospodin zavolal na Samuela, čteme, a Samuel na volání
odpovídá: „Tu jsem.“ Boží volání je vnitřní Samuelův proces, odehrává se nikoliv mimo
něj, ale v něm samotném. Samuel slyší Boží zavolání, ale nedovede si ho jinak zařadit, nežli
do souřadnic vymezených jeho vlastním bytím. Bůh volá a Samuel odpovídá „jsem tady“. To
není jako volání vojáka na apel plac: velitel zavolá, voják srazí paty, staví se do pozoru a říká
„tady jsem“. Samuel si Božím voláním uvědomuje sám sebe, svoje bytí – z něho vychází
a jde k tomu, kterého má nejblíž – tedy k Élímu. „Volal jsi mě, tak jsem tady,“ říká svému
překvapenému duchovnímu učiteli, který ho dvakrát pošle spát s tím, že se mu něco zdálo
a až napotřetí mu dojde, že to není obyčejné probuzení z divokého snu. „Až tě zavolá,“ říká
Élí Samuelovi: „Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Ten příběh plasticky ukazuje, jak se
vnitřní interes přetváří v interakci. To, co je zpočátku vnitřním dějem, jenom tím, co se odehrává uvnitř člověka, vychází najednou na povrch. Odráží se v kontaktu a komunikaci s druhými.
Jak pravil básník: „Víra, to je posun v nás, co jsme měli na srdci, máme najednou na jazyku.“
Bez onoho vykročení se víra míjí účinkem. Víra je v dnešním světě tak málo in, protože je
málo out. Málo z ní vynášíme na povrch. Málo s ní my sami vycházíme na svět. Držíme si ji
úzkostlivě sami v sobě, aby nás o ni, nedej, Bože, někdo neobral, abychom ji neztratili v tom
špinavém a zlém světě okolo nás. Ale udržet si víru znamená, že s ní naopak vycházíme ven,
že se za ni nestydíme, umíme ji dát najevo v situacích, do kterých jsme v životě postaveni.
Jenom taková víra je životadárná, která nás pohne od sebe samotných, od našich vnitřních
ponorů a hlubin vlastního bytí k bytí druhého člověka. Víra malého chlapce Samuela rostla
a sílila v jeho přicházení za knězem Élím. Kdo ten příběh znáte, víte, že rostla a sílila také
v přicházení jeho matky Chany, pro které byl Samuel jejím vymodleným, jediným synem.
Jak Chana, tak ani její syn Samuel nezůstali jenom sami se sebou, neudělali se „pro sebe“,
jak je dnes populární, naopak, dokázali vyjít ze své sebestřednosti, vsadit své životní karty
na něco jiného než sami na sebe, jak dnes také hojně slyšíme kolem sebe: buď IN, buď svůj.
Podobně v novozákonním příběhu z počátku Janova evangelia, když první učedníci jsou
potkáni Ježíšem. Víra v něj je vede k interakci, nezůstanou sami se sebou spokojeni, že našli
vnitřní radost, libůstku pro svůj vnitřní klid. Filip vyhledá Natanaela a záleží mu na tom, aby
se i ten přesvědčil o Ježíši. A opakuje se znovu situace, ve které ten, který si myslí, že je in,
posílá do outu toho, o kterém má za to, že je úplně mimo: „Co může vzejít dobrého z Nazaretu,“ diví se až do chvíle, dokud toho dobrého z Nazaretu nepotká tváří v tvář. Tváří v tvář
tomu, který jediný je IN: INRI.
Váš bratr David

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1.– 3. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
1. 1. Slavnost Jména Ježíš,
Nový rok

6. 1. Zjevení Páně, Tři králové

8. 1. Vznik Církve československé
husitské

12. 1. Slavnost Křtu Páně

NOVOROČNÍ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, na počátku nového roku
prosíme o vedení tvým Duchem na všech cestách,
které nás v něm čekají.
Kéž ti jsme nablízku ve chvílích radosti a vděčnosti,
ale kéž smíme zakoušet tvou přítomnost i ve chvílích bolesti
a zkoušek.
Kéž ti ve všem kráčíme s důvěrou vstříc,
tak jako nám nebeský Otec vyšel vstříc svou láskou v tobě.
Prosím, po celý rok,
Kriste, buď se mnou,
Kriste, buď přede mnou,
Kriste, buď za mnou,
Kriste, buď ve mně.
Kriste, buď, kde lehám,
Kriste, buď, kde sedám,
Kriste, buď, kde vstávám.
Kriste, buď v srdci každého myslícího na mne,
Kriste, buď v ústech každého mluvicího o mně,
Kriste, buď v každém oku vidoucím mne,
Kriste, buď v každém uchu slyšícím mne.
Amen.

SVÁTKY V MĚSÍCI LEDNU
„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti
milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Numeri 6, 22-27)
Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co přinese: Jak se bude vyvíjet
situace ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě.
Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost:
Žehná nám – nabíjí nás svou životodárnou silou,
chrání nás – soustředí na nás svou pozornost,
rozjasňuje nad námi svou tvář – přijímá nás takové, jací jsme,
je nám milostivý – odpouští nám na základě milosrdenství,
obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné.
Dopřává nám pokoj – zbavuje nás napětí a smiřuje v nás to lidsky nesmiřitelné,
pomáhá nám uzdravovat vztahy s druhými lidmi i náš vztah s ním.
Začněme nový rok L. P. 2020 s nadějí, že ve všem, co nás čeká, v radostném
i těžkém, bude Bůh s námi.

NOVÝ ROK, SLAVNOST JMÉNA JEŽÍŠ 1. 1. 2020
Slavnost Nového roku Jména Ježíš je osmý den po Vánocích. Podle svědectví evangelisty
Lukáše po narození dostává dítě jméno Ježíš. Dosud byla ve vánočním příběhu řeč jen o dítěti
(Lukáš 2, 17; Matouš 2, 11) či děťátku (Lukáš 2, 12. 16). Až teprve osmý den dostává toto dítě,
které přišlo na svět v noci v Betlémě, jméno. Své jméno dostává chlapec při obřadu židovské
obřízky. Ale toto jméno sděloval Marii již Boží posel (Lukáš 1, 31). Jméno Ježíš je nad každé
jméno, neboť mu ho dal sám Bůh (Filipským 2, 9). Je to jméno tak zvláštní a jedinečné, neboť
v žádném jiném jménu, které je vzýváno, vyslovováno a lidé se jím zaštiťují, není možné dojít
spásy (Skutky apoštolů 4, 12). Samotné jméno Ježíš – Jehošua, které je hebrejského původu,
znamená Bůh je spása, záchrana. A Kristus, to je titul Mesiáš, pomazaný Král.
V tomto jménu můžeme tedy začínat nový rok. Říká se „jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Jinými slovy, vždy je důležitý začátek, první krok. A my můžeme tento první krok novým
rokem učinit s Ježíšovým jménem. Je zárukou, že o nás Bůh ví a slyší naše novoroční modlitby
a prosby, které mu v tichosti srdce nebo nahlas společně předkládáme. A tím se dostáváme
k tomu druhému: ve jménu Ježíše se můžeme obracet k Bohu. K tomuto jménu se lidé obracejí
v různých životních situacích, s naléhavými prosbami o zdraví, posilu, pomoc i s vděčností
za mnohá životní obdarování. Před námi je nový rok a my nevíme, co nás v něm čeká, ať
dobrého či náročného. Ježíš nás při tomto pohledu ujišťuje: „Budete-li o něco prosit ve jménu
mém, můj Otec vám to učiní“ (Jan 16, 23).

ZJEVENÍ PÁNĚ 6. 1. 2020, LIDOVĚ TŘI KRÁLOVÉ
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým obsahem téměř totožný s vánočním
svátkem Narození Páně. Svátek „Tří králů“ klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde
o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Jdou za někým, kdo je
jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové – mudrci.
Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to
cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se
dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození
došlo, přijdou pozdě. Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím či jinověrcům
a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“:
„Kristus žehnej tomuto domu“.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 12. 1. 2020
Prožíváme událost, při níž byl Ježíš pokřtěný Janem Křtitelem v řece Jordánu. Svátkem
Křtu Páně končí vánoční období a začíná liturgické mezidobí, čas po zjevení Páně. Svátek
je především připomínkou Ježíšova veřejného zjevení světu. Křest Páně neslavíme kvůli
„události křtu“, ale kvůli zjevení Kristovy osoby. Právem východní liturgie řadí tento svátek
ke zjevení mudrcům a k zázraku v Káně (Jan 2, 1-11), kde je řečeno, že „Ježíš zjevil svou slávu
a jeho učedníci v něho uvěřili“. Nakolik je zavádějící mluvit při tomto svátku o našem křtu, je
dobré „se držet“ liturgické doby: křest Páně neslavíme kvůli „události křtu“ (ta je koneckonců

vedlejší, protože pomazání Duchem na křtu Janově nezávisí), ale kvůli zjevení Kristovy osoby,
zjevení započaté o Vánocích. Je dobré se tohoto pohledu přidržet a katecheze o křtu řadit tam,
kam v liturgii náležejí, tedy do okruhu postní a velikonoční doby. Když Kristus poslal učedníky
do celého světa, aby křtili (Mt 28, 19), slíbil jim, že bude s nimi a že jim pošle Ducha svatého.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
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 biblické příběhy a rozumět
jim a seznamují se se základy 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 lednu se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 20. 1. v 18:30 hodin v Blansku.
Přijďte! Zveme k účasti.

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.

POZVÁNÍ NA SLAVNOST K VÝROČÍ
NAŠÍ CÍRKVE V PRAZE

Rádi bychom Vás pozvali na jubilejní slavnost
k výročí naší církve. V sobotu 11. 1. 2020 pojedeme společně do Prahy. Kdo si uděláte čas a máte
chuť prožít krásný den na této mimořádné pouti,
přihlaste se u bratra faráře Martina. Neváhejte
prosím a jeďte.

EKUMENICKÝ Týden společných
modliteb 2020 na Boskovicku.
6.1. – 10. 1. 2020 každý den vždy v 18:00 hodin.
Náš bratr farář bude hostem na kazatelně v Evangelickém kostele v Boskovicích ve středu 8. 1.
v 18:00 hodin.

Týden společných modliteb 2020 v Blansku
12. –19. 1. 2020 každý den vždy v 17:30 hodin.

12. 1. (neděle) v církvi Bratrské jednoty baptistů – Svatopluka Čecha 11
úvod k modlitbám Radmila Včelná (Českobratrská církev evangelická)
hostitelská církev – Bratrská jednota baptistů
13. 1. (pondělí) v Apoštolské církvi – Čapkova 6
úvod k modlitbám Josef Merta (Křesťanské sbory)
hostitelská církev – Apoštolská církev
14. 1. (úterý) v Církvi Římskokatolické – fara kostela Sv. Martina
úvod k modlitbám Andrija Buličič (Slovo života)
hostitelská církev – církev Římskokatolická
15. 1. (středa) v církvi Slovo života – kavárna ARCHA (vedle pošty)
úvod k modlitbám Martin Kopecký (Československá církev husitská)
hostitelská církev – Slovo života
16. 1. (čtvrtek) v Církvi adventistů sedmého dne – Masarykova 13
úvod k modlitbám Jiří Kaňa (Římskokatolická církev)
hostitelská církev – Adventisté sedmého dne

17. 1. (pátek) v Československé církvi husitské – dřevěný kostel
úvod k modlitbám Milan Kern (Bratrská jednota baptistů)
hostitelská církev – Československá církev husitská
18. 1. (sobota) v církvi Křesťanské sbory – 9. května 3 (klubovna LAVINA)
úvod k modlitbám Jaroslav Kuben (Církev adventistů sedmého dne)
hostitelská církev – Křesťanské sbory
19. 1. (neděle) v kapli Senior centra – Pod Sanatorkou 3
úvod k modlitbám Petr Švásta (Apoštolská církev)
hostitelská církev – Českobratrská církev evangelická
Hostitelská církev (hostitel) moderuje celý večer, zajišťuje organizaci večera
a sbírku. V průběhu
modlitebních setkání
bude vykonána
dobrovolná sbírka
ve prospěch Základní
školy speciální
Blansko Žižkova jako
příspěvek na relaxační
pobyt u moře zdravotně
postižených žáků.

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování za vánoční službu a všechno s ní spojené, za úklid a přípravu kostelů,
sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci a zdobení vánočních stromů,
za varhanní doprovod bohoslužeb (nejen) o Vánocích, za adventní koncerty, za občerstvení
po rorátech, za hojnou účast na bohoslužbách i za štědré příspěvky do sbírek, za všechny
dary na účel letošního farního kalendáře.
Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě svou činností přispívají
k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí, které se jeví jako maličkosti, dokud je dělá někdo jiný. Kéž je nám to všem k radosti a Bohu k slávě!
S vděčností rada starších a farář Martin Kopecký

DĚKUJEME VÁM

Jako kostelní účetní, správně finanční zpravodajky, se staráme po finanční stránce o zdárný
chod našich farností. Napadlo nás malinko Vám popsat, co vlastně děláme.
Bratra faráře vidíte na kazatelně a za stolem Páně, běžně s ním mluvíte, varhaníky slyšíte hrát,
kostelníci se věnují péči o naše kostely a kaple atd. S námi se setkáváte, když přicházíte dát
našemu společenství nějaký dar, církevní příspěvek, nebo nás můžete vidět u pokladničky
v kostele.
Snažíme se co nejlépe po dohodě s předsedkyněmi RS, farářem a členy rad starších spravovat
naše farnosti po ekonomické stránce. Někdy do noci vyúčtováváme, počítáme, přemýšlíme, jak
udělat všechno tak, aby i přes všechny opravy a údržbu naše hospodaření „dopadlo v plusu“.
Jezdíme na diecézi.
Dovolte nám především Vám poděkovat ZA VAŠI OBĚTAVOST A ŠTĚDROST. Jako účetní
bychom všechno bez Vás nezvládly. Nakonec jsme mnohdy daly dohromady nezvladatelné.
Jsme moc rády, že se nám podařilo zaklepat na vaše srdce. A obětavost se projevila, projevuje
a věříme, že se projevovat bude. Děkujeme za všechny dary na letošní farní kalendář. Děkujeme,
že každý dáváte podle své lásky, možností a obětavosti.
Velmi si toho vážíme. Zachovejte nám, prosím, přízeň.
Vaše kostelní účetní Jitka Alexová (Blanensko) a Jana Měřinská (Vyškovsko)

PROŽILI JSME
Požehnání adventních věnečků v neděli 1. 12. 2019
Při všech bohoslužbách jsme požehnali domácí i kostelní adventní věnečky, prožili svátost
pokání s veřejnou zpovědí. Kdo jste se účastnili společného pletení adventních věnečků, máte
jenom ty nejlepší vzpomínky na báječný večer pletení, povídání…Při pletení adventních
věnečků muži z naší farnosti skládali farní kalendáře do obálek k roznášení, po celou sobotu
stejnou službu dělali manželé Hadačovi.
Otevřeli jsme tak nový liturgický rok, který budeme prožívat s evangelistou Matoušem.
Bohu díky.

První adventní neděle na Brťově
s požehnáním adventních věnečků.

Adventní roráty
Každou adventní sobotu bylo hned po jitru u našeho kostela v Blansku živo. Přicházeli nebo
přijížděli mnozí. Nejvzdálenější cestu na roráty letos měli Zuzka s Alešem Zemanovi z Brna.
Jirka Macháček z Velkých Němčic, je leta letoucí nejvzdálenějším účastníkem Rorátů, ale letos
byl s námi každou neděli i se svoji rodinou. Bratr farář se snažil dovézt autem na ranní rorátní
bohoslužby ty, co to mají kousek cesty, ale zvládnout ji by bylo pro ně obtížné. Před každými
roráty jsme už od šesti hodin od rána připravovali adventní snídani. Díky Dáše Bačkovské,
Evě Minářové a Evě Krejčí za přípravu a skvělou obsluhu. Bylo nás vždy dost, aby se všechno
snědlo… Bylo to krásné naladění do pracovní soboty a předvánoční úkoly nám šly hned lépe
od ruky. Věřím, že nelitoval nikdo, kdo si přivstal. Díky za to!

Adventní koncerty

V naší blanenské farnosti mají adventní koncerty dvacetiletou tradici.
I letos tomu nebylo jinak, než že se u nás koncertovalo. Mohli jsme
vyslechnout celkem
8 kvalitních a na vysoké úrovni provedených
koncertů různých žánrů. Děkuji všem účinkujícím, posluchačům
i všem z rady starších
za všestranou podporu.
Společné přípravky pro snoubence na rok 2020
V naší blanenské farnosti probíhaly po celý prosinec cykly přípravek
pro snoubence na jejich svatební
den v roce 2020. Celkem se obou
cyklů účastnilo 105 párů snoubenců. S třetím večerem ochotně
pomohli manželé Martinka a Robertto Bulgurovší (znáte je jako
časté předčitatele z Písma při nedělních bohoslužbách v Blansku).
Jejich tři a půl hodinové povídání

zaujalo tak, že
snoubenci z této
přípravy odcházeli z kostela
domů před 22:00
hodinou. Pak si
někdo myslí, že
je přípravka na
svatbu „nuda“…

SVÁTOSTNÝ ŽIVOT
Od Nového roku 1. 1. 2019 do Silvestra 31. 12. 2019 se konal uvedený počet obřadů:
farnost

Blansko

Vyškov

svátosti křtu

77

12

svatební obřady

152

14

manželská jubilea

4

3

pohřební obřady

47

10

první večeře Páně dětí

5

4

první večeře Páně dospělých

15

3

útěcha nemocným

32

14

biřmování se letos nekonalo

BLANENSKÝ BETLÉM Z BETLÉMA
Na Půlnoční bohoslužbě v loňském roce byl poprvé k vidění náš nový kostelní betlém
z Betléma.
I v letošním roce si jej ráda prohlédla spousta návštěvníků našeho kostela.
Bude k vidění do 12. ledna 2020.

LIDÉ VE FARNOSTI
Všichni jej znáte. Kdo je Ivan Mlavec?
Všichni jej znáte, kdo se účastníte bohoslužeb v našich
obcích. Ivan se poprvé objevil před 15 lety u nás v Blansku na bohoslužbách. Narodil se na Podkarpatské Rusi,
odkud je i původně náš blanenský kostel. Po dobu, co
jsem vašim farářem, se mnou každou neděli, obětavě
jezdí bratři a sestry, kteří mně provázejí na bohoslužby
do všech obcí. Mnozí jsou již u Pána v Jeho slávě. Další
už nemohou pro svůj zdravotní stav a stáří. Jestlipak
víte, že nestorka naší farnosti sestra Květuška Budinská
oslavila svoje 95. narozeniny? Co se i do vaší obce se
mnou nacestovala! Jsem nesmírně vděčný všem, kteří
se mnou léta jezdili a jezdí. Dnes jsou to naše varhanice
Niky Slavíčková z Blanska a ing. Ivana Nováčková
z Vyškova, manželé Lidka a Jirka Hadačovi z Vyškova, Jana Šustková z Blanska, ing. Liduška Forejtková
z Lysic a právě náš Ivan Mlavec z Blanska. Záměrně
píši z Blanska. Tady u nás, v naší farnosti, má totiž svůj
opravdový domov! Když se po pracovním pobytu v České republice vrátil zpět na Ukrajinu,
tak mu „dobří“ sousedé ze závisti spálili dům. Ivan našel jenom jeho spáleniště a základy.
Vrátil se tak k nám natrvalo. Ivane, děkujeme za všechnu službu a práci pro farnost, ať máte
u nás stále svůj domov!

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

RUPRECHTOV

Obec 17 km od Vyškova s větrným mlýnem na Drahanské vrchovině.
V jejím středu stojí
budova staré školy, nyní
objekt obecního úřadu.
Naše církev byla
v Ruprechtově
založena 15. 8. 1921.
Bohoslužby a obřady
se konaly celou dobu
ve staré školní budově,
která za sto let, co v ní
máme bohoslužby,
prošla několikerou
opravou.
Takhle vypadá
v současnosti.

Ve škole byla ve dvacátých letech zřízena pro potřeby církve stálá bohoslužebná síň se stolem
páně, kazatelnou a vším potřebným vybavením. O svátcích se konaly bohoslužby v sále místní
sokolovny, protože v minulých časech byla třetina obyvatel obce našeho vyznání, takže bohoslužebná síň nedostačila pojmout
všechny věřící. Tradiční Husovy
slavnosti se účastnilo až 1 200 lidí.
V roce 1938 už byly v Ruprechtově
shromážděny cihly na budoucí Husův sbor s ozdravovnou.
Bylo to kousek od tehdy též zahájené stavby římskokatolického kostela
sv. Václava. Ve válečném čase pak
byla akce zastavena. Ruprechtov měl
být vysídlen, tak jako okolní obce,
Původní plány na stavbu Husova sboru v Ruprechtově z r. 1932
a měl sloužit potřebám Wehrmachtu.
Katolický kostel byl po válce dokončen, náš sbor však ne. Zajímavostí je, že celých 90 let mohly
být (a byly) konány bohoslužby a obřady na místním národním výboru, a to i v době totality.
Díky všem, co 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 2. a 4. neděli v měsíci v 16:00 hodin (v letním čase v 18:00 hodin).

CÍRKEV
Křesťanská církev vznikla jako společenství těch, kteří uvěřili ve vzkříšení Ježíše Krista
a poznali na sobě působení Ducha svatého. Církev netvořila od počátku jednotnou organizaci,
ale bylo to volné společenství různých směrů, důrazů a tradic. První sbor vznikl v Jeruzalémě
a tvořili jej Židé, kteří uvěřili Ježíši Kristu. Podobné sbory se brzy utvořili v Galileji, Judsku
a Sýrii. Záhy však byly do některých společenství přijímáni i pohané a nebylo od nich žádáno,
aby se nejprve připojili i k Izraeli obřízkou. Pozoruhodné na prvních sborech bylo, že se tu
setkávaly a při večeři Páně stolovaly dosud odděleně žijící a často i nepřátelsky zaměřené
skupiny lidí: páni a otroci, Židé a pohané, chudí i bohatí, muži a ženy.
O další rozšíření křesťanství se zasloužil zejména apoštol Pavel, který spolu se svými
pomocníky přinesl evangelium do Evropy a založil řadu sborů ve větších městech římských
provincií. Odtud se křesťanství šířilo dál do vnitrozemí. Zpočátku byli křesťané považované
za součást židovského náboženství, které bylo v rámci římské říše tolerováno. Po pádu jeruzalémského chrámu (roku 70) se však Židé potřebovali semknout a sjednotit, takže už mezi
sebou nechtěli křesťany trpět. Nastalo bolestné dělení, často napříč rodinami, jehož ohlas
najdeme v Novém zákoně např. v evangeliu Janově.
V pohanském prostředí vzbuzovali křesťané ještě větší nedůvěru. Byli považováni za „ateisty“, neboť neměli chrámy a neuctívali tradiční božstva. Antičtí autoři je neváhají označit
za nepřátele lidského pokolení. Nepravidelně docházelo k pronásledování křesťanů, např.
za císaře Nerona v Římě (tehdy patrně zahynuli apoštolové Petr a Pavel) a v Malé Asii za císaře
Domitiana (srov. Kniha Zjevení). Kdo byl usvědčen jako křesťan a odmítl obětovat římským
bohům, mohl být popraven. Z této doby pochází řada mučedníků, které církev později začala
ctít jako svaté.

Křesťané se většinou scházeli v soukromých domech a někde již začali stavět vlastní kostely. Postupně byl uzavřen soubor dvaceti sedmi knih Nového zákona. Byl připojen k řeckému
překladu Starého zákona, který církev chápala jako proroctví o příchodu Krista. Vzniká řada
dalších křesťanských spisů (církevní otcové, apologetové). Církev se pokouší formulovat své
vyznání, v kterém reaguje na různé pokusy a posun křesťanské víry od původní apoštolské
zvěsti. Zásadní zlom v životě křesťanské církve nastal, když císař Konstantin v roce 313 učinil
z křesťanství hlavní náboženství římského impéria – tzv. Ediktem milánským. Křesťanská
církev začala početně růst a získávala stále větší politickou i duchovní moc. Někteří to vítali,
jiní před tímto pokušením varovali.
Roku 380 bylo křesťanství v římské říši prohlášeno za státní náboženství. Pohanské chrámy
byly uzavřeny a veřejné oběti pohanským bohům zakázány. Mnohé teologické otázky bylo
třeba nově promýšlet a vyrovnávat se soudobou pohanskou filosofií. Do křesťanské věrouky
se přitom dostalo mnoho cizorodých prvků. Jako protest proti zesvětštění církve se objevují
poustevníci a kláštery. Vyrůstají z přesvědčení, že pravým křesťanem lze být jen v odloučenosti od světa. V organizaci církve získávají největší autoritu biskupové jako představitelé
jednotlivých sborů. O celé církvi rozhoduje sněm biskupů (koncil).
Jedním z nejvýznamnějších učitelů církve se stal Augustin (354 –430). Svou cestu ke křesťanské víře, které se jako mladý filosof bránil, vypsal ve svých Vyznáních, v nichž obrátil
pozornost k lidskému nitru a hledání Boha. Stvořil jsi nás, Bože, pro sebe a nepokojné je
srdce naše, dokud nespočine v tobě. Jako biskup v Africkém Hipponu vedl zápas se skupinami
(danatisty), jež odmítaly autoritu těch představitelů církve, kteří opustili cestu mučednictví
a chtěli se dohodnout se státními, leckdy ještě pohanskými úřady. Augustin byl přesvědčen,
že svátost církve nezávisí na mravní a vyznavačské čistotě kněží a biskupů, ale je dána církvi.
Tím položil základy obecného – katolického (nespojuj si to s římskokatolickým) pojetí církve
jako instituce, jejíž svátost a autorita zůstává nedotknutelná.
V době, kdy se shromáždila západní část římské říše a kdy byl vypleněn Řím, razí Augustin
myšlenku, že církev, která očekává příchod Božího království, není součástí žádného státního
útvaru a je na státu nezávislá. Tato myšlenka zásadně poznamenala evropské politické uspořádání a bránila soustředění absolutní moci do jedněch rukou, ať státních, nebo církevních.
Po zániku západní části římské říše se staly centrem vzdělanosti a teologického myšlení
především kláštery. Význam římského biskupa vzrostl zejména po roce 800, kdy se od něj dal
korunovat za císaře franský panovník Karel Veliký. Křesťanství se postupně stává nástrojem
politiky a kulturního pokroku a šíří se do celé Evropy. Bohoslužby se konají v latině a místo
zvěstování evangelia převládá obřad, kterého se pokřtění účastní pouze pasivně. Šíří se uctívání
obrazů, svatých a jejich ostatků. Ve své vzkříšení a život věčný smíme doufat jen proto, že
na nás Bůh nezapomíná, odpouští nám naše hříchy a ve své nepochopitelné lásce se s námi
touží znovu setkávat. Když chtěl Boží svědek povzbudit pronásledované a trpící křesťany,
popisuje v knize Zjevení Janovo vizi nebeského světa, kde ti, kteří již obětovali své životy
pro víru, chválí svého Pána v nebesích. To vedlo k myšlence, že zemřelí přicházejí k Bohu
přímo, jsou již spaseni („církev vítězná“), zatímco ostatní vedou na zemi svůj zápas s hříchem
a protivenstvím („církev bojující“). Sebe i je odevzdáváme do Božích rukou v důvěře, že Boží
milosrdenství je větší než všechna naše dobrá vůle a přímluvy. Z hlediska našeho vnímání
času člověk umírá a není. Teprve v poslední den budeme vzkříšeni a přijde soud. Z Božího
pohledu se však to, co nám bylo zaslíbeno, již stalo, proto smí víra ve vidění zahlédnout Boha
a společenství jím zachráněných již jako něco reálného, živého a trvalého.

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Otázky, které nás zajímají – 2. evoluce, nebo stvoření?
Existují dva naprosto rozdílné pohledy na to, jak vznikl svět kolem nás, včetně živých organismů od toho nejjednoduššího až po člověka.
Ateisté věří, že vesmír vznikl (podle aktuálně nejpřijímanější teorie) po tzv. „velkém třesku“.
Nekonečně malý bod s nekonečnou hmotností a teplotou (!) – tzv. „singularita“ – „vybuchl“, a tak
vznikl stále se rozpínající vesmír. V něm se vše vytváří postupným vývojem – evolucí, to platí i pro
živé organismy včetně člověka. Proč „velký třesk“ nastal a co bylo před ním, tato teorie neříká.
Křesťané patří mezi ty, kteří zastávají odlišný pohled, že celý vesmír včetně živých organismů
stvořil Bůh svou mocí „z ničeho“. To také říká Bible hned ve svém prvním verši: Genesis 1, 1
„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Podobné svědectví dává i Nový zákon: Židům 11, 3
„Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo
z viditelného.“ I mezi křesťany však existuje dvojí různé pochopení toho, jak Bůh tvořil. Jedni
věří, že náš pozemský svět vznikl v šesti dnech během stvořitelského týdne přesně tak, jak je
popsáno v knize Genesis, a odmítají evoluční teorii, druzí věří, že Bůh tvořil „pomocí evoluce“
tak, že ji ovlivňoval „tím správným směrem“. Otázkou je, proč by to tak dělal, neboť to jistě nepotřeboval; jeho moc je neomezená. Možná si však někteří křesťané skutečnou Boží moc vůbec
nedokážou představit, proto si ve svém myšlení berou na pomoc evoluci. Odmítnutí evoluční
teorie neznamená odmítnutí tzv. mikroevoluce, ke které nepochybně dochází vlivem genetických
zákonů, ale pouze v rámci jednoho živočišného nebo rostlinného druhu.
Ateistická evoluční teorie je nepochybně neslučitelná s křesťanskou vírou. Je ale také zřejmě
v rozporu s všeobecně uznávaným 2. termodynamickým zákonem. Jedna z jeho jednodušších
formulací říká: „Teplo samovolně přechází z tělesa teplejšího na těleso studenější a nikdy naopak.“
Přenos tepla tedy probíhá pouze jedním směrem tak, že přibližuje systém ke stavu rovnováhy.
Opačným směrem pouze dodáním vnější energie (což se děje např. v ledničce). Termodynamický
stav hmoty je udáván fyzikální veličinou entropie. Entropii lze chápat jako míru neuspořádanosti
systému (i celý vesmír je systém). Platí obecný zákon: Hodnota entropie se v uzavřeném systému v závislosti na čase neustále zvyšuje. Je to právě důsledkem 2. termodynamického zákona.
Jednoduše řečeno – samo od sebe vždy dojde ke zvýšení nepořádku. Přírodní (samovolné) procesy mohou jít pouze jedním směrem k rovnováze a neuspořádanosti. Objekty se v čase pouze
rozpadají, nikdy samovolně nesměřují k vyššímu uspořádání. Zvláště pokud jde o vznik života
a jednotlivých živočišných i rostlinných druhů, je evoluční teorie velmi problematická. Že by
se z nižších druhů vyvíjely během milionů let vyšší druhy, nebylo nikdy prokázáno, odporuje
to také zákonům genetiky i logice. U pohlavně se rozmnožujících živočichů by se navíc musel
vyvinout jedinec vývojově vyššího druhu vždy jako samec i samice, a to místně a časově tak, aby
spolu mohli zplodit potomstvo. Dnes je známo, že již každá buňka je velmi složitý organismus.
Víme, jak složitá a úžasná je DNA (deoxyribonukleová kyselina), nositelka genetické informace
živých organismů. Představa, že by se vyvinula náhodou, je podle mého názoru naprosto absurdní. A kolik takových náhod by muselo v minulosti být, aby se vyvinuly ty statisíce živočišných
a rostlinných druhů, které tu dnes žijí. Pozoruhodné je, že většina velkých přírodovědců, včetně
nositelů Nobelovy ceny, byli věřící lidé (např. i Albert Einstein).
Boží slovo nám radí, jak bojovat proti případným pochybnostem o Boží existenci a jeho schopnostech: Římanům 1, 19-20 „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece
odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když
lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Ing. Jiří Rokos z Černé Hory

POSELSTVÍ BRATRA PATRIARCHY K ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍHO ROKU
Vážené sestry, vážení bratři,
pozdravuji vás na začátku nového liturgického roku apoštolským pozdravem: „Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána“ (2. Timoteovi 1,2).
Čas adventu je sám o sobě jedinečný a výjimečný.
Je to tím, že se před námi otvírá něco nového, vstupujeme do nového času. Advent znamená,
že můžeme stále něco nového očekávat. Můžeme očekávat to, co nám Bůh zaslíbil (Římanům 1,2), co pro nás připravil (1 Korintským 2,9) a co nového tvoří (Zjevení Janovo 21,5).
Bůh je věrný a svá zaslíbení daná nám lidem v Ježíši Kristu naplňuje (Židům 10,23).
Pro naši církev je tento čas adventu zvláštní i tím, se se před námi otevírá jubilejní rok.
V tomto novém liturgickém roce si budeme připomínat událost vzniku Církve československé husitské před 100 lety. Církev československá husitská se ustavila z hnutí katolického modernismu v návaznosti na náboženský odkaz Mistra Jana Husa a české reformace.
A tomuto založení novodobé křesťanské církve národního charakteru v lednu roku 1920
předcházely Vánoce roku 1919.
Zahajujeme tento jubilejní rok Církve československé husitské na Moravě – slavnostní
bohoslužbou ve sboru v Brně.
Proč zrovna zde? Právě Morava je půdou živé cyrilometodějské tradice a dědictví. Cyril
a Metoděj pozvedli slovanskou řeč na bohoslužebný jazyk. Zde na Moravě se nacházejí mnohá místa spjatá se staroslověnskou bohoslužbou a kulturou. A k této živé cyrilometodějské
tradici se obraceli a z ní čerpali ti, kteří se rozhodli slavit před 100 lety vánoční bohoslužbu
v mateřském jazyce.
V době, kdy zaznívala v katolických kostelích při obřadech latina, uskutečnili reformní kněží
velmi odvážný čin. V adventu dokončil a vydal dr. Karel Farský překlad římského misálu,
podle kterého se v roce 1919 asi v tisíci kostelích v naší vlasti slavila vánoční mše v českém
jazyce. Tento čin byl o několik desetiletí dříve předjímkou přístupu II. vatikánského koncilu,
který otevřel cestu k překladům mše do národních jazyků.
Inspirací pro vlastenecké a reformní kněze tehdy byla i ta skutečnost, že bohoslužbu v národním jazyce rozvíjeli také husité neboli utrakvisté a Čeští či Moravští bratři, kteří nám zanechali
vzácný poklad množství duchovních písní.
Během celého liturgického roku si chceme připomínat 100. výročí při různých akcích
a setkáních.
Dne 11. ledna 2020 se uskuteční bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze. V tomto kostele byla novodobá křesťanská církev vyhlášena. Důležitým místem pro
vznik a dějiny naší církve je Národní dům na Smíchově. Tam se konala jednání reformních
kněží a také se tam uskutečnil první sněm Církve československé v roce 1924, kterému předsedal první patriarcha dr. Karel Farský. Připravuje se společenské a kulturní setkání, které se
bude konat v této historické secesní budově 1. června roku 2020. Chystá se i pouť do rodiště
dr. Karla Farského v krajině Podkrkonoší a celá řada nejrůznějších dalších akcí.

Na prahu 100. výročí chceme myslet na ty, kteří tvořili, tvoří a budou tvořit Církev
československou husitskou.
Jsme na prahu jubilejního roku, tedy na samém jeho začátku. Myslíme v tomto čase zejména
na ty, kteří pro pokročilý věk nebo nemoc se již nemohou aktivně účastnit života církve. Bůh
vám dávej pokoj a sílu z Ducha! Díky za vaši lásku k církvi, za vaši službu i za vaši modlitbu. Vysílejte, prosím, k Bohu své modlitby za církev a odevzdávejte ji do jeho milosrdných
a všemohoucích rukou.
Myslíme na ty, kteří při křtu slíbili věrnost Ježíši Kristu. Pak se ale vzdálili jeho cestě následování, když byli zaujati nabídkami světa či pohlceni tíživými starostmi života nebo se své víry
zřekli ze strachu z mocných lidí. Boží cesty jsou nepředvídatelné a Boží láska je silnější než
naše dočasné lidské zabloudění. Evangelium, které si nachází cestu k lidským srdcím po dvě
tisíciletí, je hlásáno stále. Cesta k věčnému Otcovu domovu je stále otevřena pro mnohé.

IRSKÉ POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
* Najdi si čas k práci
– to je cesta k úspěchu
* Najdi si čas k přemýšlení
– to je pramen poznání
* Najdi si čas k zábavě
– to je tajemství
věčnéhomládí
* Najdi si čas ke čtení
– to je základ moudrosti
* Najdi si čas k přátelství
– to je cesta ke štěstí
* Najdi si čas ke snění
– vede tvé kroky
ke hvězdám
* Najdi si čas milovat
a být milován
– přiblížíš se lásce Boží
* Najdi si čas
rozhlédnout se
– den je příliš krátký,
abys myslel jen na sebe
* Najdi si čas ke smíchu
– rozezní ty nejhezčí
struny tvé duše.
Z časopisu Briefe
přeložili
J. a M. Bednaříkovi

Myslíme na ty, kteří v církvi zažili nějaké zklamání a pocítili
křivdu, zatrpkli a církev nenaplnila jejich představy a přání. Ať již je příčina toho na kterékoli straně, prosíme, aby
naše lidské selhání a nedokonalost nebránili druhým v cestě
k pravému Světlu – k Ježíši Kristu.
Začátek všeho je v Bohu samém a v jeho věčném Slovu.
„Na počátku bylo Slovo…“ slyšíme v Prologu Janova
evangelia (Jan 1,1). Tento počátek v Bohu a Ježíši Kristu,
jeho Synu vyjadřuje i naše jubilejní značka, která se skládá
ze dvou písmen řecké abecedy – alfy a omegy. Alfa značí
počátek. Omega pak je konec, závěr, dovršení. Kristus je
počátkem i završením všeho (Zjevení Janovo 22,13). Mezi
tímto začátkem a výhledem ke konečnému dovršení všeho
v Božím království se nachází i naše cesta Církve československé husitské.
Chceme i tento rok začít s Bohem, s Ježíšem Kristem,
v bdělé modlitbě, v pokoře a skromnosti, ve střízlivém
a kritickém pohledu na sebe sama, ale i s nadějeplným a trpělivým očekáváním. „Blaze tomu, kdo doufá v Hospodina“
(Přísloví 16,20).
Kéž Pán vede a provází naši církev svým Světlem!
Dík za Světlo, přicházející z věčnosti, pronikající do tmy našeho světa, a které žádné temnoty nemohou pohltit (Jan 1,5)!
Kéž je toto Světlo s každým z vás!
Ať je naše srdce otevřeno pro pokoj, radost i naději!
Kéž je Boží požehnání s celou rodinou křesťanských církví,
se všemi křesťany a s lidmi dobré vůle!
Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

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

DRUHÝ DÍL: „JAZYK, ŘEČ A MÉDIA.“
Biblické texty: Přísloví 12:12-22, Jan 1:1-14, Efezským 4:25
Citáty Komenského: „Ke všem buď vlídný, nikomu však nepochlebuj! ”
„Neříkej nic jiného, než jak to ve skutečnosti je.”
Slovo má velkou moc – jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Než je člověk vypustí,
měl by je bedlivě vážit. Když Komenský ještě jako relativně mladý učenec sepsal svou slavnou
Velkou didaktiku, poslal ji k posouzení některým kolegům, kterých si vážil. Jistý Joachim
Hübner mu dílo tak těžce zkritizoval, že se Komenský neodvážil je publikovat. Teprve v r. 1657
byla kniha vydána jako součást souborného díla veškerých didaktických spisů, které Komenský
sepsal za celý život. Dnes Komenského Didaktika patří k pedagogickým klenotům (nejen)
českého písemnictví. Joachim Hübner je zapomenutá postava dějin.
Cílem Komenského Porady byla spásná obnova celé lidské pospolitosti. Za tím účelem
navrhoval velmi pragmaticky, aby se národy sjednotily na jedné řeči, která by byla srozumitelná všem. Koneckonců původně tomu tak bylo, jazykové nedorozumění lidí je až důsledkem
babylonské zpupnosti. A lze očekávat, že jazyk Království nebeského bude opět jednotný.
Proč tedy nepřipravovat cestu této budoucí dokonalé jednotě již nyní? Komenský nemínil
nahradit rodné jazyky univerzálním, ale doporučoval zušlechťovat rodné jazyky tak, aby byly
schopné sdělovat veškerou Boží moudrost, která je člověku k dispozici – ať už v přírodě, nebo
v Písmu. A k tomu navíc doporučuje všem osvojit si jazyk společný, univerzální, který by
jednak usnadnil komunikaci s ostatními a jednak by uschopnil všechny národy sjednotit se
ve chvále Stvořitele.
Že je člověk schopen řeči, že disponujeme pojmy a umíme pojmenovávat věci, to je
pozoruhodné a jedinečné. Podle Komenského je to proto, že jsme nositeli Božího obrazu.
Řeč byla a má být mediem pravdy, požehnání, a dokonce i spásy. Hovoříme-li dnes o médiích
jakožto „hybatelích“ věcí lidských, je to pochopitelně v přeneseném smyslu. Ale i tak skýtá
Komenského „mediální“ projekt mnoho podnětného materiálu. Stejně, jako v jeho době
i teď platí, že budoucnost mají média, která jsou pravdivá a budou napomáhat porozumění
mezi lidmi. Právě v této oblasti máme zásadní problém: Máme sice k dispozici řeč, ale
tak často si nerozumíme. Umíme překonávat jazykové bariéry, a přesto nebývá lidská řeč
médiem ani pravdy, ani lidskosti. Slovo, které mělo nést dobrořečení, až příliš často nosívá
zlořečení. Častokrát se přímočaře obelháváme – navzájem i sami sebe. Někdo „tlachá, jako
by probodával mečem”, jiný klevetí, ještě jiný lži šíří, další plaší, tupí, pomlouvá, překrucuje,
fabuluje, manipuluje, ponižuje, vyzrazuje, plodí fake news… A málokdo slovo drží. A přesto
úsilí o život v pravdě a vzájemném porozumění patří k člověku. Vzdát se ho by znamenalo
vzdát se něčeho podstatného z našeho lidství. Porozumění přináší pokoj a radost do lidských
vztahů. Dle Komenského je pravdivost jako charakterový rys něco, čemu je třeba se učit. Jak
by vypadala media, která by byla pravdivá? Jak by vypadal svět, kde se mohu spolehnout
na slovo druhého člověka? Jaké by to bylo, kdyby pokaždé, když by někdo otevřel ústa,
přinášelo by to druhým užitek a požehnání?

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.
Modlitby:
Bože veškeré pravdy, jsme obklopeni takovým množstvím informací a sdělení, skrze které
vnímáme, co je skutečné, že často nevidíme pravou realitu tvého království. Dej nám uši
k slyšení, abychom přes hluk kolem vždy slyšeli tvůj tak často tichý hlas, kterým k nám promlouváš. Odpusť náš hřích, který nás činí hluchými vůči tobě i druhým. Dej, aby naše slova
pozvedala druhé a odrážela tvůj charakter. Odpusť nám naši přehnanou skepsi, cynismus
a stížnosti, které nevidí, jak mnohé od tebe máme. Amen.
Modleme se za:
• to, aby naše vlastní slova pozvedala druhé kolem nás,
• odvahu mluvit a konfrontovat své názory ve chvílích, kdy bychom neměli mlčet, vždy však
s úctou a pokorou,
• prostředí otevřenosti, upřímnosti a zranitelnosti v církvi,
• zachování svobody slova a projevu,
• nezávislá média a kvalitní žurnalistiku, která bude přinášet co nejpravdivější obraz
skutečnosti,
• to, abychom byli srozumitelnou církví, jejíž příběh a zvěst bude přesvědčivým svědectvím,
• to, abychom jako církev dokázali naslouchat světu, ale zároveň s odvahou byli zvěstným
společenstvím a prorockým lidem. Amen.

BOHOSLUŽBY V LEDNU 2020
Středa
Text evangelia: Lukáš 2, 16-21
Zpíváme píseň: 228, 210

1. 1.

Pátek

3. 1.

Sobota
Vigilie Zjevení Páně
Text evangelia: Matouš 2,1-12
Zpíváme píseň: 222, 210

4. 1.

9:00
11:00
14:15
16:00
17:00
17:30
14:00
16:00
17:30
7:45

Blansko
Brťov
Vyškov
Ruprechtov
Račice
Blansko
Rudice
Vítějeves
Lysice
Boskovice

Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel

Neděle
Slavnost Zjevení Páně
Text evangelia:
Matouš 2,1-12
Zpíváme píseň: 222, 210

5. 1.

Pondělí
Pátek
Sobota

6. 1.
10. 1.
11. 1.

Neděle
Text evangelia:
Matouš 3,13-17
Zpíváme píseň: 229, 210

12. 1.

Pátek
Sobota

17. 1.
18. 1.

Neděle
Text evangelia:
Jan 1, 29-34
Zpíváme píseň: 71

19. 1.

Pátek
Sobota

24. 1.
25. 1.

Neděle
Text evangelia:
Matouš 4, 12-23
Zpíváme píseň: 147, 49, 185

26. 1.

Pátek

31. 1.

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

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

Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostelík
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně.
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
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
Nakonec pro zasmání:
Sedí babička na lavičce v parku a modlí se: „Bože, já jsem zase nějak nevyšla s důchodem.
Nemohl bys mi poslat nějaké peníze?“
Okolo jde mladý muž, slyší babku, přistoupí k ní a podá jí stovku: „Tu máte, babi, něco si kupte
a zapomeňte na ty pověry o Bohu!“
Když odejde, babička zdvihne oči k nebi: „Děkuji Ti, Bože, a příště mi je, prosím, neposílej po
takovém neznabohovi.“

