
BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ZÁŘÍ:
„Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe.“
 (1. Kniha Samuelova 18,3)
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Sestry a bratři, milí čtenáři. 
Je po prázdninách a dovolených, vrátili jsme se z cest a dětem skončily prázdniny. Od-

počinuli jsme si, nabrali nových sil a začal další školní rok. Nebo naopak jsme i unaveni, 
protože přes léto, zvlášť v zemědělství, je nejvíc práce a na odpočinek, který potřebujeme, 
není moc času. Navázali jste letos o prázdninách nějaké nové přátelství či kamarádství…
ať jste dětmi, nebo dospělými? Budujete stará přátelství v životě dál, nebo začínáte nová? 
Kolikrát jsem slyšel: „Ne, to chci od kamaráda, jaký má být můj opravdový kamarád, 
ale co bych měl udělat pro přítele: mít ho rád, i když znám jeho slabosti; vzít mu telefon 
i v noci; dopřát mu, aby se nemusel v mé přítomnosti bát uvažovat nahlas, říkat blbosti, 
dělat chyby; dát mu, aby měl vedle mě pocit, že se nemusí bát, že ztratí tvář; umět mu říci, 
když se mýlí; bránit ho proti pomluvám; nepřestat k němu být uctivý, i když si tykáme; 
nepřestávat ho hledat v jeho situaci, myšlenkách, mlčení, nenáladě atd. 

Jméno Jónatan znamená muž Bohem darovaný. Mít opravdového kamaráda je dar 
od Boha. Čím jsem starší, tím víc mi dochází, že největší dary, které jsem od Pána Boha 
dostal, dostávám, byli a jsou lidé, které mi postavil a staví do cesty. Asi hlavně za ně 
mám tendenci Pánu Bohu děkovat. Přátelství Jónatana a Davida je závazek vzájemně se 
nepodrazit, i když je jeden bohatý a urozený, a druhý zatím vlastně nic, i když jeden Boží 
blízkost vnímá, a druhý je obklopen strachem. 

My dost často, řekl bych, pěstujeme vztahy, abychom z nich něco měli. 
Opravdové kamarádství je prosté využívání. 
Je vlastně docela šílené (ale možná realistické), že když si otevřete Bibli a čtete ji od za-

čátku, je tam dost příběhů o ubližování mezi lidmi, o podrazech, nenávisti, ale ten o přátel-
ství – o tom vzácném druhu lásky – je až tady, uprostřed 1. Samuelovy. A je dost ojedinělý. 

Přátelství je objevovat druhého člověka bez očekávání. Vnímat druhého člověka jako 
toho, kdo nemusí být podle mě, a právě proto mi může hodně dát. A já jemu. Nevím, 
jestli taková přátelství máme, dáváme, ale měli bychom se o ně znovu pokoušet. Přál 
bych si, abychom chtěli mezi sebou, v našem společenství, právě na dobrých vztazích 
v letošním školním roce zapracovat. Chce to vzájemnost a nelhostejnost. Podaří se mě 
někoho oslovit? Bratr Ondřej



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
14. – 17. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

21. 9.  Matouš evangelista 28. 9.  Václav, kníže český, † 935

SVÁTKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ 

Evangelista Matouš, svátek 21. září
(hebrejsky יתמ, tj. „dar Boží“, řecky Ματθαίος). Evangelista Matouš byl apoštol a autor 
Evangelia podle Matouše. Matoušův život je zastřený tajemstvím. V bibli je zmiňovaný jako 
celník či výběrčí daní v Kafarnaumu, v Lukášově a Markově evangeliu se říká, že pochází 
z rodu Levi (Lukáš 5, 27, Marek 2, 14): „Pak Ježíš vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak 
sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém 
domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale 
farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ 
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání 
spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lukáš 5, 27-32)

Kníže Václav, svátek 28. září
Narozený 28. září 935, příp. 929, byl český kníže, který je hlavním patronem Čech a Moravy 
a symbol české státnosti. Byl vychovávaný v upřímné víře svou babičkou  Ludmilou a vzdělával 
se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat 
suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn 
ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti 
začal být Václav uctíván pro svou živou víru a zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí 
pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení 
pohanských svatyní ap.) Později se stal symbolem českého státu. 

Bratr Martin

MODLITBA NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Nebeský Otče, děkujeme za příležitost startu do dalšího nového školního roku. 
Prosíme, požehnej dětem i mladým lidem, našim školákům i studentům, jejich 
srdce, mysl, schopnosti i vztahy s ostatními dětmi, učiteli i námi rodiči a prarodiči. 
Prosíme, požehnej celý školní rok, vzdělávání, setkávání i odpočinek. 
Prosíme, požehnej školní rok v naší farnosti, ať se rádi vzděláváme a rosteme 
ve víře, všechny generace. 
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého. 
Ať mají odvahu a trpělivost. 
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky 
a radost z kamarádských vztahů. 
Prosíme o to skrze Ježíše našeho Pána. Amen



ZVEME VÁS V MĚSÍCI ZÁŘÍ 
POŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V neděli 6. září bude při všech bohoslužbách udělováno osobní požehnání do nového školního 
roku všem prvňáčkům, školákům, studentům i učitelům. 
Nezapomeňte si s sebou vzít i aktovky! Určitě přijďte.

POVZBUZUJI VÁS. NAJDE SE NĚKDO, KDO VYMYSLÍ I POMŮŽE ZREALIZOVAT 
NOVOU FORMU SETKÁVÁNÍ KDEKOLIV V NAŠICH FARNOSTECH??? 

EKUMENICKÉ, SPOLEČNÉ, MODLITBY V BLANSKU.  Dovolujeme si Vás tímto 
pozvat k dalším společným modlitbám ve vestibulu  městské radnice v Blansku. Modlitební 
setkání se uskuteční z Boží Milosti ve čtvrtek 3. září v 17:45 hodin. Srdečně zveme!

HOLKY A KLUCI, MILÍ RODIČE A PRARODIČE
Dáváme vám zde pozvání do Klubu dobré zprávy, což je vžitá forma vyučování 
náboženství dětí v našich farnostech. Můžete v roce do tohoto kroužku přihlásit Vaše dítě.
Co je náplní jednotlivých hodin setkání klubu?
Formou soutěží, her, povídání a zcela přirozeně seznámit děti se základními hodnotami 
lidského života, s křesťanstvím, s knihou knih – Biblí, s různými svátky, které slavíme. 
Každé setkání má obsah i nadpis, který s dětmi společně děláme.
Co je na těchto setkáních pro Vaše dítě přínosem?
Každý správný rodič jistě vnitřně cítí, že je dobré dát dětem dobré základy do života ve 
zkušenosti víry, duchovního života a vnitřní kultury lidského života.
V době prolínání kultur, vlivu různých sekt a společenských otřesů si myslíme, že je dobré, 
aby děti měly dobré základy. Chceme Vám je nabídnout. 
Volba je na Vás. Hlaste se u bratra faráře Martina.





KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE? 
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem 
Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami a po nich v kostele, 
ÚŘEDNÍ HODINY ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku, jsou: 

- každé pondělí od 16:00 do 18:30 hodin
- každý pátek od 16:00 do 17:15 hodin – nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768. 

BIBLICKÉ HODINY ANEB III. CYKLUS „OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ“
Připravujeme příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible a výkladem jejího 
svědectví pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro svůj život. 
Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku. 

 Vstup dobrovolný • pout-na-sazave.webnode.cz
Pouť na Sázavě pořádá Církev československá husitská 

za finanční podpory MK ČR ve spolupráci s městem Sázava

V sobotu 19. září. 2020
od 10.00 do 16.00 h.
na nábřeží Cyrila a Metoděje –

 louka u hasičské zbrojnice na Sázavě (okr. Benešov)
(za deště ve Sboru CČSH opata Prokopa na Sázavě)

XX. POUŤ NA SÁZAVĚ
(za deště ve Sboru CČSH opata Prokopa na Sázavě)
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NOVINKA

ke 100. výročí Církve československé husitské – celocírkevní setkání „novokřtěnců”  
PROGRAM

PO CELÝ DEN
 NOVINKA – prezentace škol a sociálních a diakonických zařízení 

keramické výrobky z dílny Nazaret, fair trade káva 
a další občerstvení a CUKROVÁ VATA :-)

NOVINKA

10:00 h.
bohoslužba pod širým nebem

11.30 a 13.30 h.
Štafetový běh Emila a Dany 

Zátopkových o putovní 
kalich opata Prokopa  

12.00 h. Agapé
Společné hodování 

pod širým nebem bude 
již tradičně oživeno 

kvízem o ceny!

14.15. h.
vystoupení dětí 

z DD Sázava

14.30–16.00 h.
Uplagged Trio 

podívej se na stránky 
husitské ZUŠ Harmonie 

a těš se na koncert 
jejich tří učitelů

10:00–13:00 h.
výtvarná soutěž pro děti:  
„Žít ve společném domě”   

14.00 h. 
vyhlášení a ocenění účastníků 

štafetového běhu 
a výtvarné soutěže  

12.00–16.00 h.
 Děti i rodiče čeká 

zážitková hra – každý 
získá odměnu

workshop Akademie 
techniky pro děti – 

možná přijde i robot! 

Sázava pro děti 2020.indd   1 11.08.2020   15:07



ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ 2020!!! 
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně! 
Budeme pokračovat v III dílu cyklu s následujícími tématy: 

- úterý 8. 9. v 17:30 hodin „Je Bible Boží slovo?“
- úterý 15. 9. v 17:30 hodin „Jak správně rozumět Bibli?“
- úterý 22. 9. v 17:30 hodin „Sinajská a Nová smlouva“
- úterý 6. 10. v 17:30 hodin „Ježíš Kristus – naplnění zákona“
- úterý 13. 10. v 17:30 hodin „Boží soud“
- úterý 20. 10. v 17:30 hodin „Proč je ve světě tolik zla, když je dobrý Bůh?“
- úterý 27. 10. v 17:30 hodin „Svaté války“ ve Starém zákoně

Moderuje bratr ing. Jiří Rokos. Srdečně všechny zveme.

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání: 

- v pondělí 21. 9. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 23. 9. v 18:30 hodin ve Vyškově

Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS 
Tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2021 farností Blansko a Vyškov. 
Pamatujte na to a kalendář pro příští rok si nekupujte.

ÚTĚCHA NEMOCNÝM – ZAOPATŘENÍ
V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou „popelkou“. 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. 
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.

PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ
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, křestní svíce atd. Zájemci o nabídku hlaste se u kostelníka.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI NESLOUŽÍ NOHY A CHCI JÍT NA BOHOSLUŽBY? 
Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. 
Nebojte se o ni požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru faráři a domluvte se s ním.

MODLITEBNÍ ÚMYSLY PRO SLAVENÍ BOHOSLUŽEB
Pomalu si zvykáme, že obětovat modlitební úmysl pro slavení bohoslužeb, za který se spo-
lečně modlíme, není osamocenou popelkou…Jsme zvyklí na vzpomínku na naše zemřelé při 
bohoslužbách. 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. Ale pamatujme a dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru 
faráři při životních, křestních a manželských jubilejních událostech, pamatujte na úmysl 
za konkrétní nemocné, při rozhodování nebo životních událostech. Více věci společně 
promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí spojí na jeden úmysl, je velká síla.



BIŘMOVÁNÍ
POZVÁNÍ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování v mnoha farnostech v naší zemi přestala být hromadnou velkou farní 
a společenskou akcí a stala se velmi osobní cestou k upevnění víry těch, kdo se k ní 
připravují. Spolu s tím také roste vědomí důležitosti přípravy. Mnozí vnímají přípravu 
na biřmování spíš jako přípravu na život, žitý v síle víry. Svátost biřmování (od latinského 
firmatio = upevňování) je svátostí, „v níž Duch  svatý oživuje a upevňuje víru v srdci 
člověka“. Biřmovanec touto svátostí přijímá podíl na darech milosti (charismatech), které 
udílí Duch svatý.
Jiným starobylým názvem pro tuto svátost je zpečetění (consignatio). Pečetí se tu myslí 
znamení, že skrze Krista v Duchu svatém patříme Bohu. Novozákonním základem pro 
biřmování je apoštolské vkládání rukou, jímž se dostává věřícím podíl na darech Ducha 
(Skutky apoštolů, 8, 14-17).
Základním předpokladem pro přijetí biřmování je křest, podíl biřmovance na životě 
společenství farnosti a příprava v rámci duchovní péče. Příprava spočívá ve vzdělávání 
se evangeliu v lásce.  Rád bych vás pozval, kdo jste svátost biřmování doposud nepřijali, 
k přípravě a jejímu přijetí.  
Prosím, zájemci hlaste se! Setkání přípravy k biřmování se bude konat ve čtvrtek 
17. září 2020 v 19:00 hodin v dřevěném kostele v Blansku.

Těším se na vás! Bratr farář Martin

PROŽILI JSME

Malá ochutnávka některých 
prázdninových setkání ve farnosti. 

Husova slavnost s venkovní bohoslužbou 
v Rudici u Boží muky a v Soběšicích 
v pondělí 6. 7. 2020. 

Venkovní křížová cesta v Černé Hoře 
na svátek Proměnění Páně ve čtvrtek 6. 
8. 2020. 

Díky za vás všechny, kteří jste svojí 
přítomností setkání podpořili. 

Bratr Martin

Husova slavnost v Rudici

Komu zde dnes zvoní hrana?
Upálili Mistra Jana!

Nebál se! Jen Krista chválil.
Čistou pravdu před zlem hájil.

Ale pravda, ta se skrývá,
někdy na čas stranou bývá.

Jeho odkaz dnes tu čteme.
Děkujeme Mistře Jene! 

Vaše sestra Zuzana Zemanová



Husova slavnost v Soběšicích
6. července 2020 jsme uctili památku 605. výročí upálení mistra Jana Husa a rovněž 

připomněli odkaz Jeronýma Pražského u jediného brněnského pomníku Jana Husa v Soběšicích. 
Letos je to navíc 600 let od významných husitských bitev, které změnily charakter tehdejšího 
politického uspořádání ve střední Evropě.

V projevech zaznělo, že Hus je nejen historickou postavou, ale osobností, kterou inspi-
roval sám živý Kristus a rovněž pro mnohé z nás je živý i Hus v jeho poselstvích. Zejména 
v pohledu na univerzálie, kde hájí pro každého přístupnou objektivní Pravdu prostřednictvím 
Písma a rozumu, kterým jsme jako lidé Bohem nadáni. Spor realismu a nominalismu není 
pouze středověkou pří o slova, nýbrž o celou podstatu chápání skutečnosti a má dalekosáhlé 
následky na vývoj myšlení dodnes a formuje hodnotové obsahy člověka. Hus je inspirativní 
osobností s ekumenickým potenciálem – symbolem je snad i blízkost katolického řádu klarisek 
naproti jeho památeční desce. Za zpěvu národní hymny byly položeny kytice a zapálena svíce, 
následně jsme se přesunuli na sokolskou zahradu, kde bratr farář Martin zapálil za zpěvu písně 
Hranice vzplála husovskou hranici.

Děkujeme p. starostovi MČ Brno-sever, Martinu Malečkovi, za připomínku Husa jako 
inspirativní osobnosti při konstituování novodobé československé státnosti, Sboru dobrovol-
ných hasičů Soběšice za odborný dozor, Sokolu Soběšice za zajištění sokolské zahrady a otci 
a synovi Vávrovým ze Sokolské stráže ČOS Jedovnice.

Příští rok zase na viděnou v Soběšicích.       Bratr Michal Ševčík

Husova slavnost v Rudici



Venkovní křížová cesta 6. 8. 2020. Kolik nás bylo a odkud? 

Zajímavé, podle bydliště…
Největší zastoupení měli účastníci 
z Vyškova – 7, Blansko 5, Kuřim 2,  
Cetkovice 1, Brno 1,  
Černá Hora 1, Lysice 1,  
Bořitov 1 a dva pejsci…



O RADOSTI
„I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost 
vám nikdo nevezme.
V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco 
prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla 
plná.“ (Jan 16, 22-24)

Radost bývá definována jako příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk 
u jednodušších, emocí schopných tvorů (např. člověk) a na prožitek čisté lásky a souná-
ležitosti u těch na vyšší úrovni. Trvalejší a intenzivní forma radosti je pocit štěstí.  Radost 
je často provázena úsměvem nebo smíchem. 

Co nám tahle definice říká? Nic, moc, říkáte si. Tohle přece zná každý z běžného života. 
Dítě dostane novou hračku a má z ní radost. V práci se nám podaří splnit pracovní úkol 
a máme z toho radost. Zkusme se ale zaměřit na Janovo evangelium v úvodu článku. Co 
nám tohle evangelium říká? Na tuto otázku už není tak snadné odpovědět. Jan se nám 
snaží skrze své evangelium sdělit fakt, že bez Boha člověk nemá nikdy radost, nebo 
alespoň ne doopravdy. 

Pokud nenosíme Ježíše uvnitř svého srdce, nemáme se z čeho radovat. Pokud se ale 
v modlitbě obrátíme k Bohu skrze Pána Ježíše, Bůh vlije radost do našich srdcí a my se 
budeme mít skutečně z čeho radovat. Kristus nám také skrze Janovo evangelium vzkazuje, 
že ten, který bude prosit o cokoliv skrze otce Boha, ten to dostane.  

Bůh je milosrdný a slitovný, nemá zájem lidem škodit, jen nás lidi nechává, abychom 
Boha o to poprosili.

Já například po létech nezdravého stravování jsem začal jíst zdravěji a přidal pohyb 
v podobě procházek, v nejbližší době chci začít běhat. A i tohle je důvod proč Pána 
prosit. Mám okolo sebe spousty lidí, kteří jedí často maso, cestou do práce jezdím kolem 
fastfoodu, těch nástrah je příliš mnoho. Proto budu prosit Pána, aby mi dal sílu vytrvat, 
aby se mohly dostavit výsledky, a já abych měl radost.

Všem, kteří jsou nyní 
na cestách za prací, vypro-
šuji u Pána šťastný návrat 
domů.

Váš bratr Michal Tesař 



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Otázky, které nás zajímají – 7. Má můj život smysl?

Každý člověk, zvláště když se mu právě v životě nedaří podle jeho představ, nebo se cítí 
osamělý, si může položit otázku: „Má můj život smysl?“. Je pravděpodobné, že si ji někdy 
v životě položil každý z nás. Věřím, že správnou odpověď na ni nalezneme v Božím slově. 
Co nám v něm náš Stvořitel sděluje?
Bůh nás miluje, pro Boha je každý člověk důležitý, je to Jeho dítě
Římanům 8, 38-39: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 
ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže 
nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Izajáš 49, 15: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem 
vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.“
Bůh se o každého člověka postará, vyžaduje však důvěru (=víru)
1. Petrův 5, 5b-7: „Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti 
pyšným, ale pokorným dává milost‘. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil 
v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ 
Matouš 11, 28-30: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného 
srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Žalm 37, 
4-5: „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, 
doufej v něho, on sám bude jednat.“

Každý člověk je od Boha nějak obdarován, aby mohl sloužit druhým
1. Korintským 12, 1.4-7.11-13.27: „Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás 
nechat v nevědomosti. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž 
Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán 
zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. To všechno působí jeden a týž Duch, který 
uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako 
všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať 
Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni 
jsme byli napojeni týmž Duchem. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“

Bůh nás nehodnotí podle našeho výkonu, ale podle věrnosti
1. Korintským 4, 1-2: „Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích 
tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“

Bůh nám neodstraní všechno utrpení z našeho života, ale nikdy nás neopustí
Jan 16, 33: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale 
vzchopte se, já jsem přemohl svět.“

Bůh má na tomto světě pro každého z nás nějaký úkol, každý z nás je pro něj důležitý, každý 
z nás je jeho dítě. V každé situaci je připraven nám pomoci a vést nás. Očekává od nás pouze 
důvěru a věrnost. Život každého z nás tedy má zcela jistě smysl.



MÍSTA, KDE SE SETKÁVÁME
BLANSKO

Církev československá vznikla po vánočních bohoslužbách L. P. 1919 vyhlášením 8. ledna 
L.P. 1920. V různých místech zapustila svoje kořeny. Náš kraj, na Boskovicku evangelický, 
na Blanensku v blízkosti římsko-katolických poutních míst Sloup, Křtiny, Vranov, byl téměř 
mimo vliv reformních snah v církvi. Ač ve Žďárné tehdejší farář sloužil české vánoční boho-
služby, přece zde naše církev nevznikla. Z přifařené obce Rudice pocházel jeden z prvních 
duchovních naší církve Rudolf Juřina. Kdykoliv se do Rudice či Jedovnic o prázdninách vracel 
k příbuzným, vždy tam rád sloužil bohoslužby.

První věřící se k Církvi československé v Blansku hlásili v roce 1922 a v roce 1923 bylo 
rozhodnuto konat první českou mši. Slavný okamžik nastal v listopadu 1924, kdy za účasti 
více jak 800 věřících, sympatizantů i zvědavců byla v sokolovně bohoslužba sloužena.

Od roku 1925 byly v sokolovně pravidelně slouženy bohoslužby 2x měsíčně ve velkém sále 
pro 150 až 200 věřících. V roce 1928 došlo ke schválení samostatné farnosti státem a 1. 5. 1929 
byl v Blansku v sokolovně slavnostně instalován první blanenský farář JUDr. František 
Náhlík. Sloužil rozsáhlé farnosti mající téměř 2000 věřících nejen v Blansku, ale i v dalších 
obcích většiny okresů Blansko a Boskovice. Spolu se svou manželkou vyučovali náboženství 
na 26 školách, celkem přes 300 dětí. 



Po postavení kostela bylo slavnostní rozloučení s bohoslužbami v sokolovně a od té doby 
se bohoslužby, křtiny, svatby a pohřby konaly v kostele. Slavnost posvěcení kostela Božím 
slovem se konala 23. 5. 1937. Bohatá kulturní činnost potom probíhala naproti kostelu v sále 
školy či akademie byla opět v sokolovně. Od roku 1938 byli v Blansku farář JUDr. František 
Náhlík a duchovní ThB. František Černý, který se stal 1. 9. 1939 farářem, a blanenský rodák 
František Nygrýn duchovním.

Při obsazení duchovní správy farářem a dvěma duchovními byly bohoslužby již pravidelně 
konány nejen v dosavadních místech Blansko – kostel, Rudice, Žďár, Rájec, Boskovice a Velké 
Opatovice ve školách, ale i na dalších místech, a to v Jedovnicích, Olomučanech, Černé Hoře, 
Letovicích, Lysicích, Křtinách a Sebranicích.

Ve válečných dobách byla v blanenské farnosti bohatá kulturní činnost. Národní Církev 
československá se stala dobrým přístavem uprostřed hrůz, neklidu a válečného běsnění.

Pravidelně se konaly bohoslužby, křtiny, svatby, pohřby a duchovní večery. Mimo to byl 
v činnosti pěvecký a recitační soubor více jak padesáti dětí vedený bratrem farářem Fr. Černým 
za pomoci řídícího učitele Bohumila Kráčmara. V národních krojích u příležitosti slavností, 
akademií atd. fungoval tento sbor až do zákazu činnosti v roce 1951. Chrámový smíšený sbor 
dospělých řídil řídící učitel Emilián Blažek; ženský pěvecký sbor potom Drahomíra Kellerová.

Výborně fungující jednota mládeže vedená Pavlem Plchem sdružovala mladé ke kulturně 
duchovnímu programu.

Když v roce 1947 dosáhl počet věřících Církve československé v samotném Blansku 600, 
rada starších začala uvažovat nad stavbou většího kostela (dochovalo se několik verzí plánů) 
a prostorné farní budovy. Rok 1948 však tyto plány zlomil.

Až do roku 1957 se dařila práce s dětmi a v pěveckém sboru. Mládež pohasla úplně a du-
chovní správce konstatuje, že v roce 1961 není ani jediné dítě přihlášené do náboženství.

Dospělí navštěvují hojně poutavé biblické hodiny s bohatým programem. Bratru faráři 
Chaloupkovi se v roce 1968 podaří na deset let obnovit v malé míře vyučování dětí a mladých, 
pořádá několikrát v roce autobusové zájezdy pro věřící do různých koutů vlasti. V létech 
normalizace však nastává větší útlum na všech rovinách života farnosti. I přes snahu faráře 
lze konstatovat větší úpadek než v létech padesátých.

Na konci osmdesátých a přelomu devadesátých let se objevují první známky zlepšení. Ti, 
kteří nesli církev po 40 roků útlaku, pomalu umírají, ale objevují se noví v podstatě všech 
generací.

Bolestí zůstává předávání víry v tradičních rodinách v církvi, naproti tomu církev roste 
z věřících mimo tuto tradici. Různé aktivity, bohatá činnost duchovní, poutě, farní dny, kul-
turní pořady a programy dávají od roku 2000 prostor k velkému oživení. Lze říci, že farní 
společenství se stává rodinou s láskou přijímající mnohé nové příchozí.

Za posledních dvacet roků se podařilo provést generální opravu blanenského kostela, 
úpravy liturgického zařízení interiéru, zakoupit a vybudovat dům vedle kostela, který je 
majetkem farnosti. Farář bydlí hned vedle kostela a je dosažitelný všem, kdo potřebují. 
V domě je také farní kancelář. V obcích mimo Blansko máme krásné prostory k setkávání při 
bohoslužbách a další shromážděních. Jsme otevřeným společenstvím pro každého člověka 
bez rozdílu. „Kéž Pán nedá zahynouti nám, ni budoucím.“ MK



CÍRKEV
V zářijovém čísle farního zpravodaje si představíme církev, která se jmenuje Bratrská 

jednota baptistů.
Baptisté jsou křesťanská reformační církev, která zastává kongregační zřízení. To znamená, že 

každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Jednotlivé 
sbory jsou sdruženy jak do jednot (u nás Bratrská jednota baptistů – BJB), tak do kontinentálních 
seskupeních a světového svazu baptistů. 

Název baptisté má svůj původ v řeckém slově označujícím „ponoření“ neboli křest. Baptisté 
mají spolu s ostatními křesťanskými církvemi společné vyznání víry.

Baptisté věří, že každé společenství křesťanů, každý místní sbor je církví v pravém slova 
smyslu. Každý místní sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech nebo na nějakém 
nadřízeném orgánu. S těmi, kdo sdílejí stejné přesvědčení, se sdružujeme do Bratrské jednoty 
baptistů, Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistů. Bratrská jednota baptistů 
není „baptistickou církví“, ale je jednotou (svazem) jednotlivých místních církví.

Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí víry 
musí učinit každý naprosto dobrovolně. Požadujeme náboženskou svobodu pro všechny, pro 
věřící i nevěřící. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, 
protože jsme si jisti, že před Pánem Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám. Vzhledem 
k tomu, že odmítáme jakékoliv násilí ve věcech svědomí, požadujeme také důslednou odluku 
církve od státu. Spojení nebo podpora církve státní moci byla vždy v dějinách církví ke škodě.

Co je nejvyšší autoritou pro víru a život? Odpověď baptistů zní: „Bible“. Písma svatá Staré-
ho a Nového zákona jsou Božím slovem, jsou naším průvodcem ve věcech víry i života. Bible 
není mrtvým literárním textem. Duch svatý nás vede k porozumění Bibli, vede nás k tomu, že 
jejími slovy nás oslovuje živý Bůh. A protože věříme, že Bůh dosud k lidem slovy této knihy 
promlouvá, proto jsou baptisté lidmi milujícími Bibli.

Stane-li se někdo členem baptistického sboru, stává se tím také součástí misijního hnutí. 
Jako v minulosti, tak i dnes by mělo platit, že každý baptista je misionářem. Misie znamená 
šíření radostné zvěsti – evangelia o Boží lásce, o odpuštění hříchů a věčném životě pro zásluhy 
Pána Ježíše Krista. Misie však také zahrnuje ochranu slabých a bezmocných, pomoc v nouzi, 
šíření pokoje. Obojí, sociální pomoc i evangelizace, jsou nedílnou součástí misie. Baptisté 
chtějí i tímto způsobem říci světu, že v Ježíši Kristu mohou všichni nalézt plný život.

Členy baptistického sboru se mohou stát jen ti, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého 
a vyznávají svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni 
ponořením do vody. Přijmutím do sboru na sebe berou věřící závazek žít podle nároků Božího 
slova, které hovoří do osobního i církevního života.

Počátky působení baptistů na území dnešní České republiky spadají do období poloviny 
devatenáctého století. Tehdy byla započata misijní práce především mezi německy mluvícím 
obyvatelstvem. První samostatný český baptistický sbor byl založen v roce 1885 v Hleďsebi 
u Veltrus. Od této doby se práce rozšiřovala, takže v roce 1919 bylo v Československu ustaveno 
sdružení baptistických sborů s názvem Bratrská jednota Chelčického.

Zahrnovala celkem 25 sborů. Název byl později pozměněn na Bratrská jednota baptistů 
(Chelčického) a počátkem 50. let zjednodušen na Bratrská jednota baptistů. Ta až do konce 
roku 1993 zahrnovala všechny baptistické sbory na území Československa. K 1. 1. 1994 došlo 
v důsledku nového státoprávního uspořádání k rozdělení BJB na dvě organizačně samostatné 



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, modleme se během dne.

Pamatujme v září 2020:
- za naplnění lidí láskou k Ježíši, aby se i dalším členům našich rodin dostalo daru víry,
-  za naplnění mladých lidí touhou po čisté a rovné cestě životem,
-  za požehnaný start nového školního roku všem dětem, studentům, rodičům i učitelům,
-  za bratra faráře a všechny obětavé spoluslužebníky na Božím díle v našich farnostech, 
-  za naše obětavé kostelníky a varhaníky, za radost ze služby,
-  za naše stárnoucí bratry a sestry ve víře, aby je Pán Bůh posiloval v neduzích a nemocích 

na těle. Vaše sestra Lidka

Nakonec něco pro zasmání i zamyšlení:
Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: „Dobré ráno, Bože!“. 
A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou „Dobrý Bože, ráno!“

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. Kontakty: 
telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@email.cz; www. drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 • Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

Jednoty – v České republice a ve Slovenské republice. Ty se však snaží nadále zachovávat úzký 
kontakt. Proto pořádají řadu společných akcí, vzájemně se informují, používají nadále společný 
zpěvník s českými i slovenskými písněmi, vydávají společný časopis Rozsievač a podobně.

Základní samostatnou jednotkou je místní sbor. Sbory však nežijí izolovaně. Bratrská jed-
nota baptistů je společenstvím baptistických sborů na území ČR, které se dobrovolně sdružily 
za účelem spolupráce v dohodnutých oblastech. Nejvyšším orgánem BJB je Sjezd delegátů, 
který má své jednání zpravidla 1x ročně. Mezi sjezdy se schází Rada zástupců sborů. Výkon-
ným orgánem je pětičlenný výkonný výbor, volený sjezdem na čtyřleté funkční období. Sjezd 
také volí revizní komisi. Pro vyřizování záležitostí BJB slouží Kancelář výkonného výboru.

BJB je členem Evropské baptistické federace i Světového svazu baptistů. Tato grémia na-
pomáhají vzájemné informovanosti a spolupráci, nemají však charakter nadřízených orgánů.

Vzdělávání pracovníků je zajišťováno rozmanitými formami. Každoročně jsou pořádány 
tematické konference, přístupné pro všechny členy sborů a další zájemce. Dálkový teologický 
seminář slouží pro vzdělávání laických kazatelů, učitelů nedělních škol a dalších pracovníků 
sborů. Vyšší odborná škola sociální a teologická Dorkas v Olomouci poskytuje tříleté vyšší od-
borné studium studijního oboru sociální a teologická činnost. Ke studiu se mohou hlásit ti, kteří 
dokazují svou víru svým životem, mají osobní vztah k Ježíši Kristu, mají odpovídající motivaci 
ke studiu a splňují zákonné podmínky přijetí k vyššímu odbornému studiu. Škola je otevřena 
pro širokou ekumenu. Zájemci o studium teologie z řad Bratrské jednoty baptistů studují také 
na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, na Evangelické teologické fakultě UK, doplňují 
si své vzdělání na zahraničních baptistických teologických školách a podobně.            BJB



Bohoslužby v ZÁŘÍ 2020
Pátek 4. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 14. po Duchu Svatém

Text evangelia: 
Matouš 18, 15-20
Zpíváme píseň: 19, 121

6. 9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
10:30 Blansko Zahradní slavnost
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 11. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 15. po Duchu Svatém

Text evangelia: 
Matouš 18, 21-35
Zpíváme píseň: 115, 85, 186

13. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple Sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple na hřbitově
17:00 Račice Sbor Páně
17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 18. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 16. po Duchu Svatém

Text evangelia: 
Matouš 20, 1-16
Zpíváme píseň: 43

20. 9. 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
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 25. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 17. po Duchu Svatém

Text evangelia: 
Matouš 21, 23-32
Zpíváme píseň: 117, 49, 183

27. 9. 8:00 Blansko Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Kaple na hřbitově
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Knížete Václava 28. 9. 9:00 Blansko Dřevěný kostel


