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Pokoj a radost nám všem i této době!
První dva verše ze žalmu 122 patří mezi takzvané poutní písně a zaujal mě tím 

radostným očekáváním, které je z něho jasně slyšet. Jít do domu Hospodinova znamenalo 
jít do chrámu v Jeruzalémě a pro mnohé poutníky to byla zajisté dlouhá a možná až 
vyčerpávající cesta. Pisatel žalmu se však na ni připravuje s radostí. Těší se a raduje, 
protože jde za Tím, jehož má rád, do Hospodinovi přítomnosti. Únava z cesty, nástrahy 
i nepohodlí je tu vedlejší. 

Asi to dneska nemáme do kostela tak daleko, cestujeme dopravními prostředky a únava 
z cestování tam ani zpátky nám tolik nehrozí a nohy netrpí. Někdy je na překážku počasí 
– příliš prší nebo je příliš horko, někdy nám zabrání cestě do domu Páně řada jiných 
důvodů, závažných i méně vážných. Každou neděli jsem se během letošního září dívala, 
jak přichází méně a méně lidí na bohoslužby. Někdo se bojí nákazy Covid-19, někdo má 
jiné priority, snoubenci už mají po svatbě, tak dosáhli svého, už bratra faráře nepotřebují 
a mnohdy jsem se setkala i s tím, že děti zakazují rodičům chodit do kostela, aby se 
nenakazili… směsice všeho lidského pojetí této doby… zůstává hrstka nejvěrnějších 
a bratr farář, který i pro malinkatou skupinku poctivě slouží bohoslužby. To je holá realita! 
Škoda, že první, co mnozí vyřadili ze svého programu, jsou bohoslužby.

Co nám možná chybí, je ta žalmistova touha a očekávání. Jistě, dnes jsme v trochu jiné 
situaci, než byli poutníci v době starozákonní. Kristus má svůj dům – a tím domem jsme 
my. I když se zpravidla scházíme v nějakém chrámovém prostoru, Kristus není zajatcem 
čtyř stěn. On přebývá v nás, kteří jsme jeho, a nad tímto duchovním domem vládne. Dává 
mu svůj domovní řád. Co bychom umět měli (a neumíme): svým dětem zprostředkovat 
radost, když jim v neděli říkáme skoro totéž co žalmista: Půjdeme do Hospodinova domu! 

Vaše sestra Lidka
Myšlenka, kterou nám všem posílá Martinka Bulgurovská:

„Mnoho lidí prosí Boha o všechno, nechtějí Mu ale dát nic, chtějí se s Bohem dělit 
a přitom mu dát jenom to bezcenné a ještě jen trošku. Bůh však nejdříve dává sám 
sebe. Chtějte Boha a vše ostatní vám bude dáno. Občas říkávám, kdo má Boha a to vše 
ostatní, nemá více než ten, kdo má jen Boha.“



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
18. – 21. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

4. 10. Díkůvzdání za úrodu 18. 10. Svátek evangelisty Lukáše

28. 10. Den svobody, vyhlášení 
nezávislosti ČSR, 102. výročí 31. 10. Slavnost reformace, 503. výročí

M O D L I T B A
Náš Pane. V tomto životě a v tomto čase je toho tolik, co nám nahání hrůzu, co 
si vybírá svůj podíl ve strachu, který se nás zmocňuje při pohledu na čísla, denní 
statistiky nemocných, statistiky rozvedených, statistiky sebevražd, statistiky… 
je toho tolik, co lze počítat a je současně mnohé, které spočítat, vyčíslit nelze… 
Za to, co vyčíslit nedovedeme, čím ses nám stal, abychom se my nemuseli tolik 
obávat, uměli se veselit, takto k Tobě mluvíme:
Tobě sluší, Bože trojjediný,
vzdávat chválu, neboť jsi toho hoden.
Činíš nové a velké věci.
I dnes jsi nám dopřál probudit se do nového dne.
Obnovil jsi naše smysly,
abychom mohli vnímat dobrotu,
krásu i nevypočitatelnost tvého stvoření.
Tobě patří dík i za to, co máme každý kolem sebe.
Slunce, vzduch a vodu.
A chválíme tě i za školní rok,
za povinnosti a práci,
za příležitost dozvídat se nové věci
a tvořit nové dílo.
A zvláště ti děkujeme za budoucnost,
kterou před námi otevíráš,
za naději, že to nejlepší, ať jsme mladí, nebo staří,
máme teprve před sebou:
naše časy jsou ve tvých rukou a ty jsi láska a věčnost. Amen

SVÁTKY V MĚSÍCI ŘÍJNU 

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU V NEDĚLI 4. ŘÍJNA
V našich farnostech konáváme první říjnovou neděli slavnost „díkůvzdání za úrodu“. Je to 
dobrý zvyk. Připomínat si, že to, že máme co jíst, není samozřejmost, že je to dar, za který 
patří Bohu dík. 
Proč zveme ke konání dne vděčnosti za stvoření?
Máme co jíst. To není samozřejmostí. Samozřejmostí není ani to, že se máme čím odívat, že 
máme střechu nad hlavou. A těch nesamozřejmostí je daleko více. To, že máme pitnou vodu, 



můžeme dýchat. Máme kolem sebe lidi, s nimiž můžeme vše sdílet, s nimiž si můžeme na-
vzájem pomáhat a spolu se radovat. Můžeme vnímat krásu přírody, krásu vesmíru. A vůbec 
není samozřejmé, že svět se vším, co na něm je, vykazuje značnou stabilitu, že v něm fungují 
vynikající mechanismy, které tuto stabilitu zajišťují. To vše je důvod k vděčnosti – k vděčnosti 
Stvořiteli za celé stvoření.

Vděčnost znamená více než určité konstatování. Skutečná vděčnost ovlivňuje postoje, 
myšlení a jednání. Víme, že celé stvoření je funkčním celkem, k němuž my, lidé, patříme 
a který můžeme zevnitř  ovlivňovat. A to také činíme, avšak žel, že z větší části destruktivně. 
Spotřebováváme více, než je země s to obnovovat, produkujeme více odpadů, než je země 
s to absorbovat. Je v možnostech člověka narušit onen zmíněný úžasný stabilitu zajišťující 
mechanismus Země. Vděčnost za stvoření znamená postavit se vědomě proti tomuto počínání 
a působit konstruktivně: o stvoření pečovat a vzdělávat je.

Co to však konkrétně znamená? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. A protože 
se týká Božího díla, nemůže nechat Boží lid netečným. Je to důležité téma pro církev. Velice 
záleží na našem postoji a jednání. Záleží na něm stále. Přesto však je dobré si tyto skutečnosti 
při určitých příležitostech zdůraznit. Evropská křesťanská environmentální síť každoročně 
vyzývá církve ke konání dnů vděčnosti za stvoření, a to v průběhu září a října. Toto období 
začíná 1. zářím, které je v pravoslavných církvích „dnem vděčnosti za veliký dar stvoření 
a proseb za jeho zachování a obnovu“, zahrnuje svátek sv. Františka, muže, který předběhl 
svou dobu o více než osm set let tím, že si už tehdy uvědomoval ohromnou hodnotu Božího 
stvoření jako celku, a leží v něm i ty neděle, kdy se v našich sborech slavívá díkůvzdání 
za úrodu. Ekologická sekce České křesťanské akademie se od r. 2000 k této iniciativě 
Evropské křesťanské environmentální sítě připojuje a spolu s Ekumenickou radou církví 
a s Mezinárodním ekumenickým společenstvím vyzývá farní společenství, sbory, náboženské 
obce, kroužky křesťanské mládeže a další formální i neformální skupiny křesťanů, aby v tomto 
období pořádaly různé akce vyjadřující vděčnost za stvoření. 

Dny vděčnosti za stvoření mohou inspirovat i k společnému hledání cest, jak se postavit 
proti projevům kultu novodobého Baala – mamonu. Ty v naprosté většině poškozují nebo 
dokonce ničí Boží stvořitelské dílo. Prohloubení společenství může posloužit organizování 
konkrétních ochranářských akcí v terénu či účast při nich. Vznikají tak příležitosti pro setkání 
s lidmi, kteří v církvi nežijí, za křesťany se třeba nepovažují, avšak pracují ve prospěch Božího 
díla. Člověku je svěřen úkol o Boží stvoření pečovat. Nejde o úkol malý a současné problémy 
ukazují, že jeho plnění zůstáváme mnoho dlužni. Je třeba, aby všichni, kdo si tuto skutečnost 
uvědomují, ať se za křesťany považují, či nikoli, ať patří k některé církvi, či nikoli, svorně 
toto poslání uskutečňovali. K vděčnosti za stvoření patří i vděčnost za všechny – v duchu 
sv. Františka řekněme – sestry a bratry, kdo se pro stvoření angažují. RNDr. Jiří Nečas

Foukej, foukej, větříčku,
dej nám jablko, hruštičku,
taky švestka dobrá je,
když se dobře zpracuje,
v čaji vždycky zahřeje.
Třešně, višně... kdo co má
nebo někde nasbírá −

třeba lesní plody chutné
pro dobrý čaj − je to nutné!
Každý si pak na něm slupne.
Sušené houby (jedlé), ořechy
sklidí zaručeně úspěchy!
Příjemnou náladu nám navodí
voňavé bylinky, co jazýčku lahodí
(jen pelyněk se příliš nehodí).



Nakonec připojujem prosbičku
pro ty, kdo vlastníte sušičku.
Budeme rádi za vaši ochotu,
ušetříte nám čas pro jinou robotu
a vytvoříte fakt dobrotu!
Velký dík všem, kdo přispějete
a nějaké ovoce nám přinesete!

Nevěšte hlavu,
pokud jak pomoci nemáte tucha,
důležitější je
mít na mysli ovoce Ducha
a k druhým mít nastražená ucha!

Vaše sestra Pavla

SVÁTEK EVANGELISTY LUKÁŠE 18. ŘÍJNA
Povoláním byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími 

apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozá-
konních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní 
církve – Skutky apoštolů. 

Podle jeho podrobnějších zmínek ve Skutcích apoštolů pocházel ze syrské Antiochie (Skut-
ky apoštolů 6, 1-6; 11, 20-30; 13, 1n). Také Eusebius a Jeroným uvádějí, že byl Syřanem. 
Názory na rodinu, z níž vyšel, se rozcházejí. Vystudoval však lékařství a nakonec se ukázal 
jako schopný spisovatel a znalec lidí s velmi citovým postojem. Uvádí se, že ke křesťanství 
jej zřejmě přivedli křesťané ze ži¬dovství, ač k židovskému národu nepatřil. Podle Kanona 
Muratoriho (ze 2. stol.) se za života s Ježíšem a jeho působením nesetkal a jeho zařazování 
mezi Ježíšovy učedníky je nesprávné. 

Roku 50–51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s ním na druhé apoštolské cestě) a podle 
některých úsudků ho provázel do konce jeho života. Je však dost pravděpodobné, že poté, co 
s Pavlem došel do Filip, setrval v nich do roku 57, aby pomáhal upevnit Pavlovo dílo. Při Pav-
lově návratu ze třetí apoštolské cesty, na jaře roku 58, opět šel po jeho boku do Jeruzaléma (viz 
Skutky apoštolů 20, 5-21, 18). Zde se setkal s apoštolem Jakubem i s jeruzalémskými staršími 
a zřejmě také se ženami, jejichž jména v evangeliu uvedl pouze on (viz Lukáš 8, 2-3; 24, 10). 

Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante 
označil jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje milosrdnou 
lásku Spasitele ke všem lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany 
a především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. 

Také s oblibou používal protiklady – např.: „Boháč a chudý Lazar;“ „Farizej a celník;“ 
nedůvěra Zachariáše a důvěra Marie. 

Druhým Lukášovým dílem jsou Skutky apoštolů, které lze označit za kroniku prvních let 
církve, a pojednávají o šíření radostné zvěsti evangelia. 

ZVEME VÁS V MĚSÍCI ŘÍJNU
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 1. října v 17:45 hodin.
Srdečně zveme!

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 jejíhoho 
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. 
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně!
Budeme pokračovat v III dílu cyklu s následujícími tématy:

-  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.

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. setká-
vání pro děti.  Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické příběhy 
a rozumět jim a učí se základům naší křesťanské kultury. Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní 
výbavu do života?

Srdečně Vás zveme. Děti vyučuje bratr farář osobně.
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:30 hodin 
a druhá v pátek v 16:30 hodin v Blansku. 
Na vesnicích se informujte u bratra faráře.

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

-  v pondělí 19. 10. v 18:30 hodin v Blansku
-  ve středu 21. 10. v 18:30 hodin ve Vyškově

Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Srdečně vás zveme na další přípravu k biřmování v pátek 16. 10. v 18:30 hodin v Blansku.

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.  

ZMĚNA ČASU
V noci ze soboty 24. 10. na neděli 25.10 se mění čas na středoevropský, to znamená, 
že v neděli ve 3:00 v noci se vrací na 2:00 hodiny – budeme mít o hodinu delší noc! 



PROŽILI JSME

Poslední prázdninová neděle v Blansku 
Na neděli 30. 8. 2020 jsme v Blansku připravili tzv. „Požehnání do nového školního roku“. 
Nejprve jsme společně prožili bohoslužby.  

Bratr farář všem na začát-
ku školního roku požehnal 
a udělil dětem osobní po-
žehnání do nového školního 
roku.  Krásné počasí přálo 
i zahradní slavnosti, která se 
vydařila po všech stránkách.
 

 
Jsme vděčni, že naše snaha 
nevyzněla na prázdno a vlo-
žená práce nebyla marná. 
Našli se ochotní lidé naše 
pozvání přijmout. Děkujeme 
a věříme, že i další setkání se 
bude líbit.  

Sestra Jana

Dny evropského kulturního dědictví ve Vyškově
Ve dnech 11. – 13. září se konaly jako každý rok dny památek. I náš kostel – sbor 
dr. Farského byl zpřístupněn veřejnosti.
Letos ale byl náš program chudší – nekonalo se vystoupení žáků ZUŠ, což bývalo každým 
rokem pěkné zpestření. Letos tomu zabránily hned dva důvody:

1) Vzhledem ke korona-krizi žáci neměli nic nacvičeno.
2) Na našem kostele se bude opravovat střecha a nikdo nevěděl, kdy se začne, a zda tudíž 

budeme vůbec moci kostel otevřít.
Pro liknavost stavební firmy se v září s pracemi nezačalo, a proto jsme mohli kostel li-
dem zpřístupnit. Program se skládal z komentované prohlídky a varhanní hudby. Účast 
návštěvníků byla sice menší než jiné roky, ale přesto lidé přicházeli. Díky Bohu za to!



V novinách „Vyškovský deník“ 22. 7. 2020 psali:
„Už brzy zahájí dělníci rekonstrukci bývalé synagogy na Masarykově náměstí ve Vyškově. 
Nynější chrám Církve československé husitské je od loňska kulturní památkou. „Při opravách 
krovu vymění vadné části, které napadli škůdci. Přidají také další klempířské prvky v podobě 
nové střešní krytiny, svodů, žlabů, oplechování říms, atiky a vstupního otvoru,“ informoval 
vedoucí investičního odboru Jan Pospíšil.“ 
Tak uvidíme v říjnu…             Sestra Lidka

PS: Pár informací o samotné stavbě chrámu 
Spasitele v Brně – Židenicích.
Bohoslužby československé husitské církve 
založené roku 1920 se na území Židenic pořá-
daly již od roku 1921 na různých provizorních 
místech, jako byly náměstí, hasičské skladiště 
či hřbitov. Po vzniku samostatné židenické ná-

boženské obce v roce 1921 se začalo uvažovat o stavbě vlastního sboru, pro který byl zakoupen 
pozemek v nově stavěné části čtvrti, na Karáskově náměstí. Kvůli nedostatku financí byla stavba 
zahájena položením základního kamene až 2. června 1935, přičemž samotná výstavba chrámu 
(stavitelem byla firma Stavební závod Židenice) podle projektu architekta Stanislava Kučery 
započala v říjnu téhož roku. Kvůli podmáčenému terénu musely být základy provedeny 1,6 m 
pod úrovní ulice, díky čemuž chrám získal sklepní prostory. Sbor byl slavnostně otevřen 5. čer-
vence 1936 za účasti patriarchy Gustava Adolfa Procházky a biskupa Josefa Rostislava Stejskala. 
Za druhé světové války byl chrám poškozen bombardováním a zřícený železobetonový strop 
byl nahrazen současným dřevěným. Na kůru kostela jsou nádherné tří manuálové varhany. JH

Milé sestry a milí bratři,
rád bych se s vámi podělil o zážitky z diecézního dne, který se konal v sobotu 5. září 
v chrámu Spasitele v Brně v Židenicích.
 
Slavnost začala v 10 hodin bohoslužbou, kterou vysluhoval bratr biskup Juraj Dovala. Líbilo 
se mi, že ke zpívaným částem liturgie se doprovázel na kytaru.
Po bohoslužbě bylo vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže konané k 100. výročí naší 
církve. Program dále pokračoval filmovými pohledy do historie naší církve. Film sestavil a slo-

vem provázel bratr Marcel Sladkovski. Potom 
následovalo občerstvení a volná zábava. Rád 
jsem se potkal se známými bratřími a sestrami 
z jiných farností.
Odpoledne program pokračoval divadelním 
představením „Bazilejský koncil r. 1433“, 
které předvedli studenti Husitské teologické 
fakulty z Prahy spolu s pražskými duchovními.
Celý den se vydařil. Spokojeni jsme se rozjeli 
do svých domovů.

Váš bratr Jiří Hadač z Vyškova



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Smlouva mezi Bohem a člověkem – 1. část:  Noe a Abram (Abraham)

Jak dosvědčuje Písmo, Bůh vstupuje v průběhu dějin s člověkem do smluvního vztahu. Jako 
účastník smlouvy má Bůh iniciativu vždy ve svých rukou. Přichází ke člověku se svými příka-
zy a zaslíbeními, on sám smlouvu zřizuje a určuje její obsah. Smlouva je tedy vlastně řádem 
upravujícím poměr člověka k Bohu, je projevem Boží milosti a svrchovanosti. Člověk však má 
vždy svobodu rozhodování. Pravý vztah k Hospodinu není založen ani na příslušnosti k izra-
elskému národu nebo kterékoliv církvi, ani v dodržování tradice, ale na Boží lásce, která má 
odezvu ve svobodné volbě člověka.
SMLOUVA BOHA S NOEMEM ˝ V 6. kapitole Genesis čteme o velkém odpadnutí od Boha, 
kdy „Země byla před Bohem zkažená a plná násilí“ (Genesis 6, 11). Bůh proto seslal na Zemi 
potopu, ještě předtím však uzavřel smlouvu s věrným Noemem o jeho záchraně i s rodinou 
(Genesis 6, 18). Po potopě pak s ním uzavírá další smlouvu, že již nedojde k vyhlazení tvorstva 
vodami globální potopy (Genesis 9, 1-11). 

SMLOUVA BOHA S ABRAMEM (ABRAHAMEM) Genesis 12, 1-3: I řekl Hospodin 
Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 
Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám 
těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ 
Abram dostal od Boha pokyn, aby odešel do země, kterou nikdy neviděl. Uposlechnout Boha 
v této věci bylo vyjádřením obrovské víry a důvěry. Bůh dal Abramovi osobní ujištění, že ho 
učiní velkým národem, požehná mu a jeho jméno učiní velkým a důsledkem bude, že se Abram 
stane požehnáním. Bůh požehná těm, kdo budou žehnat Abramovi, a prokleje ty, do kdo mu 

MÍSTA, KDE SE SETKÁVÁME
BOSKOVICE – EVANGELICKÝ KOSTEL
 V prostorách slohově čistého funkcionalistického 
chrámu z roku 1941 se s přestávkami setkáváme 
po celé období. Stojí na ulici Hybešově. Od roku 
1929, kdy zde byla církev založena, se shromáž-
dění konala v sokolovně. V padesátých a šedesá-
tých letech byl v Boskovicích filiální farní úřad, 
kde působilo několik našich duchovních. Krásné 
dvoumanuálové varhany znějí prostorem k mod-
litbě a oslavě Pána. Pěkné, ekumenické vztahy 
mezi církvemi jsou několikrát v roce provázeny 
schůzkami duchovních a společnými bohosluž-
bami. Děti chodí do náboženství, které se koná 
v kanceláři kostela po celý školní rok.
K bohoslužbám se zde scházíme každou první 
a třetí neděli v měsíci v 7:45 hodin. O svátcích 
potom na svátek Štěpána a na Hod Boží 
velikonoční vždy v 7:45 hodin.    MK



budou zlořečit. V Abramovi mají dojít požehnání všechny národy země.  Abram uposlechl 
Boží přikázání. Když však dorazil do Kanaánu, byl zde konfrontován s hladomorem, šel dále 
do Egypta. V Egyptě pak Bůh použil faraóna, aby Abramovi dal lekci o čestnosti, a nakonec 
ho poslal zpět do Kanaánu i s dalším majetkem, který od faraóna dostal. Abram pak shromáž-
dil své lidi, zachránil Lota před válčícími králi té oblasti a obdržel požehnání od šálemského 
krále Malkísedeka (Genesis 12.-14. kapitola). Genesis 15, 1-6: Po těchto událostech se stalo 
k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná 
odměna.“ Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok 
na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má 
být mým dědicem správce mého domu?“ Hospodin však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. 
Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“ Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe 
a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram 
Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Bůh hledá u člověka plnou víru 
(=důvěru) a když Abraham tuto víru vyjádřil, Bůh mu ji připočetl za spravedlnost. Jak se Bůh 
dále snažil upevňovat jejich vztah, setkal se Abraham s dalšími zkouškami své víry. V Genesis 
15, 18-21 pak čteme: V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu 
dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu, zemi Kénijců, Kenazejců 
a Kadmónců, Chetejců, Perizejců a Refájců, Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců.“ 
Další smlouvu pak Bůh uzavřel s Abramem v jeho 99 letech a přitom mu změnil jméno na „Ab-
raham“. Genesis 17, 1-10: Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin 
a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe 
kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já 
jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se 
už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. 
Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou 
a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem 
tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi 
hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje 
potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamením mé smlouvy mezi 
mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo 
je mužského pohlaví, bude obřezán.
Smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, má i pro naše další uvažování velký význam, protože 
jsou zde kořeny toho, co bude později nazváno novou či věčnou smlouvou. To je důvod, proč o ní 
mluví i apoštol Pavel v listě Římanům 4, 16-20: Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo 
jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu 
Abrahamovu - nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je 
otcem nás všech, jak je psáno: ‚ustanovil jsem tě za otce mnohých národů‘. Je naším otcem před 
tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On 
uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal ‚otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚tak 
četné bude tvé potomstvo‘. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu 
bylo asi sto let - i na to, že Sára již nemůže mít dítě; nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, 
ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu 
to ‚bylo počítáno za spravedlnost‘. To, že mu to ‚bylo počítáno‘, nebylo napsáno jen kvůli němu, 
nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, 
našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Váš ing. Jiří Rokos



CÍRKEV
V říjnovém čísle farního zpravodaje si představíme církev, která se jmenuje Českobratrská 
církev evangelická.

Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější 
protestantskou církví. Naše církev je třetí. Za základ víry a života považuje Českobratrská církev 
evangelická Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i jednotu bratrskou. Nej-
vyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším 
shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. 
Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje 
na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních 
či uprchlických táborech.

K 31. 12. 2019 měla Českobratrská církev evangelická 69 715 členů, 251 farních sborů 
ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).

Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 spojením Evangelické církve augsbur-
ského vyznání a Evangelické církve helvétského vyznání. Tyto dvě církve působily na českém, 
moravském a slezském území od doby, kdy Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent, a lidé se 
mohli k těmto dvěma vyznáním veřejně přihlásit a scházet se. V prvních letech se k protestantismu 
přihlásilo 78 000 duší. Až do roku 1861, kdy byl vydán Protestantský patent, museli však evan-
gelíci dodržovat přísné restrikce. Českobratrská církev evangelická měla po svém vzniku v roce 
1918 zhruba 250 000 členů. Německy mluvící evangelíci vytvořili v roce 1919 vlastní Německou 
evangelickou církev. V roce 1919 byla založena Husova bohoslovecká fakulta (dnes je Evangelická 
teologická fakulta součástí Univerzity Karlovy v Praze). Počet členů církve postupně vzrostl až 
na 325 000 v roce 1938. Za druhé světové války se církev účastnila odboje na okupovaném území 
protektorátu Čechy a Morava. Tajně se také vyučovalo teologii.

Po komunistickém převratu se v církvi objevovaly dva neslučitelné směry – jedna část protes-
tovala proti porušování lidských práv, druhá se pokoušela o kladné přijetí, ba dokonce legitimizaci 
nového režimu. 

Dva členové Českobratrské církve evangelické se stali symboly boje proti komunistickému 
režimu: Milada Horáková, která byla odsouzena v zinscenovaném politickém procesu a v roce 
1950 popravena, a Jan Palach, který sám sebe zapálil v roce 1969 na protest proti invazi vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. V roce 1989 se Českobratrská církev evangelická výrazně zapojila 
do společenských změn. Byla obnovena činnost Diakonie ČCE (navázala na činnost České diako-
nie, která vznikla v roce 1903 a působila až do roku 1952, kdy byla zakázána režimem). Znovu se 
začaly konat Sjezdy mládeže, otevřely se nové možnosti práce s dětmi. Církev přijala nové výzvy 
a úkoly, které s sebou přináší život ve svobodné, demokratické společnosti.      

Zajímavosti… Významné osobnosti s členstvím v církvi
• Milan Balabán – starozákonní teolog
• Milada Horáková – česká právnička a dvojnásobná oběť totalitních režimů
• Erazim Kohák – český filozof
• Tomáš Garrigue Masaryk – první československý prezident
• Zdeněk Matějček – dětský psycholog
• Jan Palach – student filozofie, který se v roce 1969 upálil na protest proti okupaci ČSSR
• Přemysl Pitter – pedagog, který věnoval svůj život ochraně utlačovaných
• Petr Pokorný – novozákonní teolog
• Martin C. Putna – český literární historik
• Pavel Říčan – psycholog Bratr Jiří



MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k mod-

litbě. 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 říjnu 2020:
• Prosme za ty, kteří se museli rozloučit s některým ze svých blízkých. Pane, všechno je naše, 

také život a také smrt, my pak patříme Tobě. Děkujeme, že nám naše břemena pomáháš nést, 
neopouštíš nás v  životě jako ani ve smrti. Slyšíš hlasy úzkostlivé, volání těch, kdo se trápí, 
odpověď na neštěstí, které je tolik pokořuje, neznají. Prosíme, Tě, vyslyš nás i v těchto chvílích 
v  životě nejtěžších.

• Prosme za ty, kteří vstupují do manželství. Ty, který jsi řekl: „Láska strach zahání“, ty také 
víš, že nemáme jiného léku proti strachu, který na nás den co den doléhá. Dej, ať své svědomí 
neznečistíme tím, že svou lásku upřeme tomu, kdo o ni žádá. Dej, ať se neproviníme tím, že 
tvoji lásku danou v oběť za hříchy světa, zatajíme nebo podřídíme vlastnímu výběru toho, kdo 
jí smí užívat a kdo nikoli. Prosíme, podepři naše vztahy, ať smíme žít beze strachu svůj život 
na této zemi. Našim manželstvím dej to, co jim schází k životu v lásce.

• Prosme za nově narozené a pokřtěné děti. Ať smějí vyrůstat v úplné rodině a ve společenství 
mnoha bratří a sester Tvé církve. Dej rodičům odvahu tam, kde příliš nevěří Tvému vkladu, tam, 
kde mají mnohé pochybnosti nad správnou výchovou, tam, kde je potřeba se otevřeně zastat 
proti názoru, zažité konvenci, pohoršení i nepřátelství a nelásce druhých. Dej jim a nám všem 
k tomu sílu, Pane!

• Prosme za všechny oběti našich vztahů, na nichž dopustili jsme se křivdy. Nejen doma, ale také 
v práci, ve škole, v církvi… Za to, co jsme při nich nedokázali naplnit, čím jsme opět zklamali, 
podvedli, když naše záměry a jednání opět předběhly ušlechtilost a zbožnost našich úvah i řečí.

• Prosme za nadcházející volby do poslanecké sněmovny.
• Prosme a děkujme za společné ekumenické modlitby na blanenské radnici. Za příležitost být 

spolu, za respekt a lásku, kterou si vzájemně můžeme dát.
• Děkujme za ty, kvůli kterým je na světě lépe. Pastorační pracovníky, diakony, humanitární 

pracovníky, ty, kteří navštěvují potřebné… Ať nejsou v tom dobrém, co konají, osamoceni.
• Prosme o Boží po žehnání pro nás pro všechny. Vaše sestra Lidka

Nakonec něco pro zasmání i zamyšlení, tematicky ke dnům vděčnosti za stvoření:
Jeden pastor v dětství vyrůstal v Chicagu, velkém americkém městě. Nevěděl pořádně, 
ani jak vypadají hospodářská zvířata jako slepice či kráva. Zamiloval se ale do věřící 
dívky z venkova a spoustu času trávil u jejích rodičů na farmě. 
Když dostudoval, byl přidělen na malý vesnický sbor. První shromáždění, natěšení 
farníci, manželka v první řadě. Pastor toužil hned v úvodu zaujmout venkovské 
posluchače, proto začal: „Vyrůstal jsem v Chicagu a dokud jsem nepotkal svou ženu, 
nevěděl jsem, jak vypadá kráva...“

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



BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2020
Pátek 2. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota 3. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu

Neděle 
18. neděle po Duchu Svatém
Díkůvzdání za úrodu

Text: Matouš 21, 33-46
Píseň: 41, 15

4. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu

Pátek 9. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

Neděle 
19. neděle po Duchu Svatém

Text: Matouš 22, 1-14 
Píseň: 12, 181

11. 10. 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centr.
9:00 Blansko Dřevěný kostel 
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple Rodiny Páně
15:30 Křtiny Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně 
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 

Pátek 16. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 17. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory 

Neděle
20. neděle po Duchu Svatém

Text: Matouš 22, 14-22
Píseň: 24, 166

18. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 

Pátek 23. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 

Neděle
21. neděle po Duchu Svatém

Text: Matouš 22, 34-46
Píseň: 21, 76, 195

25. 10. 8:00 Blansko Kaple Rodiny Páně Senior centr.
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple Rodiny Páně
15:30 Křtiny Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně 
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 

Pátek 30. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota
Dušičkové bohoslužby

31. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu 
17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu 


