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BIBLICKÝ VERŠ NA PROSINEC
„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, 
  které jsem vyhlásil.“                                (Prorok Jeremiáš 33, 14)

Požehnaný adventní a vánoční čas nám všem. 
Je první neděle adventní. Letos tak tichá, klidná a patrně takový bude 

celý prosinec, jako za dávných časů, které si už nikdo z nás nepamatujeme. 
Na náměstích žádné velké oslavy rozsvěcení vánočních stromů, stánky, svařené 
víno, trdelníky…Dnešní den je mimořádně zvláštní. Občanské kalendáře jej ovšem 
nezaznamenávají, takže snad většina lidí kolem nás jej přejde jakoby nic. My máme náš 
farní kalendář a tam se vždycky dozvíme i duchovní rozměr dne. Právě dnes jde o jakýsi časový 
přelom. Je první neděle adventní, která otvírá ještě jiný kalendář – kalendář křesťanské víry, 
tedy nový církevní rok. Tuším, že možná je i někdo z vás z těchto mých slov trochu v rozpacích. 
Rozpaky se v člověku rozplývají, když se mu nakonec podaří přijít na kloub neprůhledné věci.

Snad poněkud podivné slovo ADVENT není původem české. Vychází z jazyka latinského 
– ADVENTUS = PŘÍCHOD. Tedy první neděle adventní otevírá čas čtyř neděl, kdy člověk 
víry očekává příchod. Koho? Verš na měsíc v záhlaví zpravodaje nám napovídá. „Hle, při-
cházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil.“ (Jeremiáš 
33, 14). „Dobré slovo Boží“ se plní už zhruba dva tisíce let. Ano, tak dlouho. Už tak dlouho 
rok co rok v tento čas čtyř neděl před Vánocemi. Znovu a znovu přichází prvorozený bratr 
nás všech Ježíš Nazaretský zvaný Kristus. „Spravedlivý výhonek, aby na zemi uplatňoval 
právo a spravedlnost. A my mohli už na této zemi přebývat v bezpečí“, jak už v pradávnu 
předpověděl prorok Jeremiáš.

Už v duchu slyším, jak mně někdo řekne: Dejte pokoj s pohádkami v čase Corony, tech-
niky, ekonomiky, globalizace a nevím čeho ještě. Časy se přece mění! Před několika dny mi 
namítla jedna hodná a milá žena „Už jste někdy Pána Boha viděl“? Rozumím této námitce, 
dnes velmi rozšířené. Vzpomněl jsem si však na jednu velmi poetickou knížku, kterou napsal 
před desítkami let francouzský letec a spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Jmenuje se Malý 
princ. Ten se sešel a spřátelil s liškou. Až přišla hodina rozchodu, moudrá liška slíbila dárek 
– tajemství. „Sbohem,“ řekla liška Malému princi. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké. 
Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ „Co je důležité, je očím ne-
viditelné,“ opakoval si Malý princ, aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ 
řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě 
připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“ „Jsem odpovědný za svou růži…,“ opakoval Malý 
princ, aby si to zapamatoval.



Už někdo z vás svýma očima srdce viděl Boha? Teď mám plno času, pořád, jako senior 
zavřený doma. Modlím se, přemýšlím, vzpomínám si na různé skutečnosti, jak šel život. Tak 
jsem si vzpomněl i na tuhle příhodu. Kometa, hvězda přece patří k Vánocům. Na jaře 1977 
způsobila na světě rozruch Hale – Boppova kometa. Málokterému astronomickému jevu bylo 
věnováno tolik pozornosti. V polovině dubna 1977 došlo k novému objevu: Boppova kometa 
má ještě třetí chvost, dosud neznámý. Kromě chvostu z prachu a plynu byl rozeznán ještě 
vodíkový chvost. Teleskopy musely být k pozorování opatřené zvláštním filtrem. Pouhým 
okem nebo běžnými teleskopy bez tohoto filtru nebylo možné třetí chvost Boppovy komety 
vidět. Pro vidění a pochopení onoho duchovního rozměru lidského života je zapotřebí také 
filtr – filtr víry. A tady je už ve hře naše srdce. Jen vírou rozevřené srdce najednou pozná 
největší a přesto velice prostinké tajemství, které výmluvně odkázala moudrá liška Malému 
princi: „Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“ Naše srdce, které 
je třebas všelijak nemocné, neuzdraví ani ten nejlepší lékař – kardiolog. Naše srdce uzdraví 
jediná LÁSKA. A láska a Bůh patří nerozlučně k sobě. Neboť ten pravý a skutečný Bůh láska 
jest, jak připomíná v podstatě celá Bible a nejdokonaleji ji připomíná ten, který Boží lásku 
viditelně zjevil – Ježíš Kristus a který v adventu trpělivě za námi přichází. Kdo o tom ještě 
pochybuje, ať se řídí radou z jedné písničky (David a Goliáš) Voskovce a Wericha: „Čtěte 
Bibli, tam to všechno je..“. A teď na to všichni máme čas! Advent je pak posvátným časem, 
v němž máme vedle všemožných hmotných dárků svým milým pod stromeček připravit pře-
devším své srdce. A pak to malé děťátko z betlémských jeslí nebude pouhou folkloristickou 
ozdobou několika svátečních dnů, kterou pak zase odklidíme někam na půdu, ale naší osobní 
láskou, která přemáhá svět. Advent otvírá oči víry a lásky, abychom právě tím uzdraveným 
srdcem uviděli pravou radost Vánoc. Často si letos připomínám a mám v srdci: „Věřícímu 
křesťanu trvají Vánoce po celý rok.“ I proto, že onen betlémský Spasitel je Pánem a dárcem 
lásky po celých dvanáct měsíců roku.

Dobře vnímám slova křesťanského songu, který jsme zpívali v nelehkých sedmdesátých 
letech minulého století:

„Přichází doba tajných přání, zázraků a nadějí.
Přichází divná doba tání, kdy se lidé mají raději.

Přichází Dítě, které v dlani nese lidem Hvězdu hvězd.
Přichází Dítě, jež nás chrání a chce nás dobrou cestou vést.

To není jen tak samo sebou, to musel někdo způsobit,
Že ruce, které jindy zebou, mají znenadání cit.

Přichází Dítě, které v dlani nese lidem Hvězdu hvězd.
Přichází Dítě, jež nás chrání

/: a chce nás dobrou cestou vést.: /“

Tak tedy šťastnou, dobrou cestu adventem, Vánocemi až k novému roku za hvězdou hvězd, 
která každému z nás rozzáří cestu jasem nejjasnějším už natrvalo. Budu- li se dívat srdcem, pak 
určitě spatřím Syna Božího, Ježíše Krista – prvorozeného bratra každého z nás. Tomu věřím 
i v tento zvláštní čas. Přeji nám všem chtít slyšet srdcem radostnou zprávu vánočního evangelia. 

Váš bratr Milan



LITURGICKÝ KALENDÁŘ – PROSINEC 2020 
 1. AŽ 4. NEDĚLE ADVENTNÍ  

OD ZÁPADU SLUNCE 24. 12. ZAČÍNÁ DOBA VÁNOČNÍ

24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně 25. 12. Hod Boží vánoční – Narození Páně

26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpána 27. 12. Jana evangelisty

28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek 30. 12. Rodiny Páně

31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu

–––  MODLITBA  –––
Náš drahý Pane, 
chválím a vyvyšuji Tvoje jméno nad svým životem, domem, 
rodinou, naší zemí i touto dobou, kterou s ostatními lidmi 
prožívám. 
Obracím se na Tebe s prosbou o pomoc. Světem se šíří nemoc, 
která ochromuje krajiny, zastavuje nás v naší práci, bere nám 
zdraví a mnohým i život. Je úplně nová a my si s ní nevíme 
rady. Prosím, Pane, zastav toto všechno zlé, které se už přiblížilo 
k našim prahům. Pane, Ty jsi nejvyšší lékař, ty umíš uzdravovat, 
i kdyby byla nemoc jakákoliv. 
Prosím, dej, aby byli lidé uzdravení ve svých srdcích i na těle, aby 
se nákaza dál nerozšiřovala a aby si všichni mohli vydechnout 
a nemuseli se obávat. Drahý Pane, Ty jsi věčná moudrost, dej, aby 
si vlády zemí počínaly moudře a rozumně. Aby jim doopravdy 
šlo o dobro pro nás obyvatele. Pane, Ty jsi nám dal moudrost, 
dej, aby se lidé chovali moudře a zodpovědně, aby se nebáli 
a nešířili zbytečně strach, ale aby mysleli ve svém konání nejen 
na sebe, ale i na ostatní. Dej, abychom uměli v této době pomáhat, 
abychom byli ohleduplní a disciplinovaní. Prosím, Bože, stůj při 
nás a pomoz nám zvládnout tuto zkoušku, která na nás přišla. 
Milý Pane Ježíši, prosíme Tě, buď naším ochráncem, přítelem, 
pomocníkem a Spasitelem. Na Tvoji blízkost i pomoc čekáme 
a do tvých rukou svěřujeme a vkládáme sebe, blízké, svůj národ 
i celý svět.   AMEN

Pro vás připravili Marcelka a Jirka Forstovi



SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI
LITURGICKÝ ROK, DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

Roční okruh církevních svátků se nazývá liturgický rok. Začíná první adventní nedělí. Název 
advent pochází z latinského slova „adventus“ (příchod). V našem smyslu slova tento výraz 
označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích 
(25. 12.), ale pamatujeme i na jeho druhý příchod na konci časů. 
Adventní doba  začíná 4 neděle před slavností Narození Páně (25. 12.). Počátky adventu spa-
dají do 4. století do oblasti jižní Galie a Španělska. V průběhu 12. a 13. století se stal advent 
úvodem do nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. V adventní době 
se při bohoslužbách používá fialová barva a stůl Páně se nezdobí květinami – na znamení 
usebranosti a kajícnosti. 

Advent má vždy čtyři neděle, ale nemusí mít plné čtyři týdny. Začátek adventu je mezi 
27. listopadem a 3. prosincem. Může se stát, že čtvrtá adventní neděle vychází na Štědrý den. 
Délka adventu není daná žádným odkazem na Nový zákon, jde o kodifikovanou tradici. První 
oficiální přípravy na Vánoce jsou známy ze 4. století. Tehdy se ovšem ještě délka adventu lišila 
v různých oblastech jižní Evropy. V Římě platil zvyk slavit čtyři neděle, jinde měli adventních 
nedělí třeba šest, advent začínal už po svátku Martina. Římský způsob se posléze prosadil 
a nyní jej praktikuje celá západní křesťanská Evropa. 

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se po-
stupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny. Tento zvyk nepřímo navazuje na ži-
dovskou tradici – starou více než 2000 let – slavení Svátků světel zvaných Chanuka, které 
spadají na přelom listopadu a prosince. Zvyk se rozšířil ve střední Evropě někdy v polovině 
19. století. Počet svíček odpovídá počtu adventních nedělí (i když se někdy můžeme setkat 
také s věncem s 5 svíčkami, ta poslední představuje Krista.), kruh je prastarým symbolem 
dokonalosti a jednoty. Věnec se tvoří z jehličnanů, tedy stále zelených větviček, protože ze-
lená barva symbolizuje život, v případě křesťanského svátku pak odkazuje na život věčný, 
přislíbený právě Spasitelem. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který 
rozptyluje temnotu a strach.

Letošní advent začíná v neděli 29. listopadu, kdy se zapaluje první svíčka a kdy začíná 
i nový liturgický rok. Jde o svíci proroků – památka na proroky, kteří předpověděli narození 
Ježíše Krista.
Druhá svíčka (letos ji zapálíme 6. prosince) představuje betlémskou svíci symbolizující lásku 
a Ježíškovy jesličky.
Třetí svíčka (13. prosince) se nazývá pastýřskou svící a vyjadřuje radost z příchodu slav-
nostních okamžiků.
Čtvrtá svíčka vychází na 20. prosince, jde o andělskou svíci představující mír a pokoj.

K adventní době patří staré české adventní písně – „roráty“, sestavené podle biblických 
textů, převážně prorockých. Název roráty pochází z nejznámější latinské adventní písně 
z 16. století „Rorate coeli de super…“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele…“ 
Prožíváme při nich čas očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. 
Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.
Vánoce si podobně jako Velikonoce zachovaly oktáv, tedy liturgický sváteční týden. Označuje 
8 dní, začíná Slavností narození Páně (25. 12.). Vlastní den oktávu připadá na 1. ledna, což je 
zároveň začátek občanského roku. Do oktávu spadá několik významných svátků: 



26. prosince – svátek prvomučedníka Štěpána, 
27. prosince – svátek apoštola a evangelisty Jana, 
28. prosince – svátek Svatých Mláďátek, který připomíná betlémská Mláďátka  

zavražděná Herodem po Kristově narození.
Vánoční okruh uzavírá svátek Křtu Páně, který připadá vždy na nejbližší neděli po 6. lednu, 

kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově Tří králů. Ten je tedy chápán jako liturgické 
ukončení Vánoc. Pak následuje první část liturgického mezidobí.
6. PROSINCE – LEGENDA O MIKULÁŠI
Mikuláš se narodil kolem roku 280 ve městě Patara (dnešní Turecko). Zhruba o třicet let později 
se stal biskupem v turecké Myře. Byl obhájcem křesťanské víry a bojoval proti pohanství. 
V dobách vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé Římské říši křesťané pronásledováni, byl 
i Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství. Na svobodu se dostal až roku 313, kdy císař Kon-
stantin svým Ediktem milánským definitivně uznal křesťanství za náboženství v říši povolené. 
(„Jak křesťané, tak i všichni ostatní obyvatelé mají právo svobodné volby, aby byli stoupenci 
jakéhokoli vyznání, které si sami zvolí.“). Mikuláš se opět dostal na biskupský stolec.

Zemřel pravděpodobně 6. prosince mezi léty 345 a 351. Pohřben byl původně v Myře 
(Turecko), avšak v 11. století, kdy Byzantská říše podlehla útokům četných nájezdníků, stala 
se Malá Asie součástí islámského světa. Pád Mikulášova hrobu do rukou muslimů vyburcoval 
italské námořníky, kteří v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari (jižní Itálie).

Mikuláš je zobrazovaný jako starší biskup s vousem, jeho nejčastějším atributem jsou 
tři zlaté koule na knize – to je spojeno s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách, kterým 
pomohl k věnu. Mikuláš bývá oblečený v plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce 
biskupskou berlu. Pro vás ráda připravila sestra Radka 

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
V měsíci prosinci bude možné, podle stávajících nařízení vlády (psáno 21. 11. 
2020) slavit bohoslužby v určitém počtu účastníků.  Přijďte, počítáme s vámi. 

Pravděpodobně se nebude v tomto měsíci konat během týdne žádný program setkávání 
ve farnosti (biblické hodiny, náboženství, přípravy ke svátostem atd.). V našich kostelích 
a obřadních síních se uskuteční křestní, svatební a pohřební obřady podle vládních nařízení. 
Přidejme se k dalším křesťanům a spojme se s nimi vždy v osm večer v modlitbě. 
Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte zavolat bratru faráři na mobil 606 702 768. 
S dalšími dobrovolníky je schopen zajistit i nákup a odvoz autem, když budete vy starší 
potřebovat atd. Rada starších
PS: Audio záznamy z bohoslužeb najdete na naši internetových stránkách. 

BOHOSLUŽBY ODJINUD
Online bohoslužby v rámci brněnské diecéze najdete:   
 http: //husitezidenice.cz/  https: //www. drevenykostelik. cz/  
 https: //www. ccshhodonin. cz/media/  https: //noccshzlin8. webnode. cz/  
Další online bohoslužby na stránce: https: //www. aktualne.ccsh. cz/           MK



POTŘEBUJETE SI POPOVÍDAT NEBO NĚCO PROBRAT 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.

Milé sestry a milí bratři,
v kalendáři Blahoslav 2021 (Rodinný kalendář Církve československé husitské) upoutal 

moji pozornost příspěvek sestry farářky Evy Mikulecké o znovuobjevení hostií v naší církvi. 
Díky příspěvku jsem se dozvěděla o těchto unikátních hostiích, které pro naši církev předsta-
vují vysokou náboženskou a uměleckou hodnotu. Tyto hostie navrhl umělec František Bílek 
a o celém jeho díle byla vydaná kniha „František Bílek v Církvi československé husitské“.

Hostie Františka Bílka jsou vyráběné ve farnosti Praha 4 – Michle ručně, jsou dost pracné 
a výroba je zdlouhavá. Jsou určené pro vysluhování večeře Páně při bohoslužbách. Na velké 
hostii je znázorněno rozlomení a text: „Hle život, hle dílo mé, je lámu a dávám“; malá hostie 
má kalich, což je symbolika přijímání „pod obojí způsobou“. Tyto hostie jsou uměleckým 
skvostem, který umocňuje jejich duchovní obsah. Ruční výroba hostií byla obnovena po 85 
letech, v roce 2020. Podrobnosti o vzniku a ruční výrobě najdete na internetových stránkách: 
www. bilkovyhostie. cz.

I my podpoříme výrobu hostií a po dohodě s br. farářem Martinem Kopeckým zakoupíme 
hostie pro slavnostní příležitosti v našich farnostech.

Sestra Jitka Alexová

LEKCIONÁŘE, VÝKLADY NEDĚLNÍCH TEXTŮ
V posledním čase se někteří ptáte, zda je možné mít doma 

vlastní lekcionář (knihu, z níž čteme při bohoslužbách nedělní 
biblická čtení), výklad k biblickým textům nebo další duchovní  
literaturu. 

ZPĚVNÍK
Mnozí jste si již všimli nebo využili…ostatním 
nabízíme. Naše zpěvníky, kancionály za dobu 
svého používání jevily už známky „opotřebení“. 
To je dobře, že je používáme a neleží někde na po-
ličce. Podařilo se nám zajistit dostatek nových 
zpěvníků, aby nám mohly dobře sloužit dál. Bohu 
k oslavě a nám k duchovní radosti a povzbuzení. 
Můžete si vyměnit svůj zpěvník za nový. 



ŽALTÁŘ
Je knihou k použití pro denní modlitbu. Je úžasné si udělat každý 

den pár minut na setkání v modlitbě s Bohem. Pomodlit se Žalm, 
chválit Hospodina zpěvem ze zpěvníku. Vřele Vám tuto modlitební 
knihu Žaltáře doporučujeme!

Kdokoliv máte o cokoliv zájem, hlaste se u bratra faráře Martina.

FARNÍ KNIHOVNA V BLANSKU
Jeden z počinů, který jsme mohli udělat během uplynulé doby, bylo 
vylepšení naší farní knihovny. 
Ať je naše knihovna hlavně živá! Seznam knih k zapůjčení najdete v kostele na poličce 
a u pana kostelníka si můžete domluvit vypůjčení konkrétní knihy, která vás zajímá. 
Vřele doporučujeme vaší pozornosti!

MODLITBY
V modlitbě máme obrovskou sílu a duchovní moc. Každý máme na srdci nějaký modlitební 
úmysl. 
Chválu, díky, prosby, vyznání…Napište to, co Vám leží na srdci na kousek papíru, dejte 
bratru faráři. Zahrne Vaše prosby do společných přímluvných modliteb. Můžete je i vložit 
do schránky přímo v kostele. Můžete dát konkrétní modlitební úmysly za nemocné, životní 
jubilea, osobní starosti…jak a co máte na srdci.

PODÁVÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ V DOMÁCNOSTI
Jestliže víte o nemocných nebo starších lidech ve svém okolí, rodině nebo vy sami potře-

bujete tuto službu, dejte prosím vědět a přinesu Vám svatou večeři Páně (přijímání) domů. 
Samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření. 

PROŽILI JSME
V listopadu 2020 nebylo možné konat veřej-

né bohoslužby a setkávat se. Přesto jsme neza-
háleli! Na dušičky jsem objel hřbitovy našich 
farností, pomodlil se a zavzpomínal u hrobů 
vašich blízkých. Nemohli jsme konat dušičkové 
bohoslužby, tak alespoň tímto způsobem jsem 
se snažil pro nás naplnit úvod měsíce. 

Natáčeli jsme pravidelně záznamy z boho-
služeb pro poslech na internetu, vytvářeli pro 
vás videa. Po celý měsíc v kostelích i obřadních 
síních byla spousta pohřebních obřadů, kdy 
jsme se loučili s našimi zemřelými. Přicházelo 
hodně snoubenců s prosbou o vykonání sva-
tebního obřadu v roce 2021. Pracovali jsme 
na údržbě kostelů a kaplí. Připravovali farní ka-
lendář, zahájili jeho distribuci. Snažili se pomo-
ci těm, kdo potřebovali a o pomoc se přihlásili. 



Významnou událostí byla pokračující oprava 
střechy vyškovského kostela. Přinášíme i ně-
kolik fotografií ze střechy kostela a krovu, 
kam se běžně nepodíváte. 



A když nebylo možné jít na bohoslužby do kostela, tak se modlíme  
a zpíváme doma.

Pozdrav posílá rodina Alexova a Hanáčkova. 

Mnohokrát děkujeme za vaše modlitby i praktickou pomoc. V čase, kdy nebylo možné 
konat veřejné bohoslužby a nejsou chrámové sbírky, děkujeme za vaše finance pro 
farnost.  Bylo vás třicet jedna, kdo jste si vzpomněli i na tuto potřebu našeho společenství. 

Bratr farář osobně rozváží nyní do schránek 350 ks farních zpravodajů od Vítějevsi až 
po Švábenice a dalších 350 ks roznášejí ochotní pomocníci. Od jara se sami přihlásili 
další spolupracovníci ochotni roznášet farní zpravodaj. Je to milé a povzbuzující. 

V tištěné podobě roznášíme 700 ks a elektronicky posíláme 1200 ks. Jen pro vaše 
povědomí a orientaci…



JERONÝM PRAŽSKÝ
První díl ze třídílné série o mistru Jeronýmu Pražském

Jeroným – purus Bohemus
„V českých duchovních dějinách byl tento nonkonformní intelektuál prvním filozofem 

v ryzím slova smyslu. Filozofie pro něj nebyla předstupněm k teologii a církevní kariéře, 
nýbrž svéprávnou naukou zabývající se makrokosmem i mikrokosmem. „ /František Šmahel/

Mistr Jeroným Pražský (1377 nebo 1378 Praha – 30. květen 1416 Kostnice) byl prvním 
českým filozofem, který se obracel k původní řecké dialektice v prostředí německého nomina-
lismu. Byl mistrem čtyř univerzit (Praha, Heidelberg, Kolín, Paříž), akolytou (akolyt – bohoslo-
vec, muž přisluhující při bohoslužbách) a brilantním řečníkem. Byl však vždycky tím druhým 
mužem, tedy ve stínu svého přítele kněze mistra Jana Husa. Nejen proto, že byl mučedníkem 
českého reformního hnutí, protože byl necelý rok po mistru Janovi upálen v Kostnici, ale 
především myslitelem, který šel daleko za hranice tehdy vyučované a disputované teologie.

Jeroným byl na dnešní poměry člověk širokého zaměření a zájmů. Nejednalo se o aske-
tického křesťana držícího se zákonitého moralismu. Jeroným byl buřič a díky svému studiu 
a samostudiu se naučil kritickému myšlení, které v jeho době mohlo ústit právě do hereze. 
(Hereze – kacířství, názor křesťana odporující jednomu nebo více dogmatům.) Zvědavost 
a ohnivý temperament mu dodávaly sílu k objevování Pravdy. Říká se o něm, že se mu nato-
lik příčilo modloslužebnictví, že jednou pomazal krucifix exkrementy. Vyhledával ženskou 
společnost a ženské společnosti bylo v jeho blízkosti dobře. Když narazil na jedovaté jazyky, 
neměl problém při své robustní tělesné konstituci využít fyzického násilí. To všechno by se 
nám křesťanům nemuselo líbit, ale nesuďme Jeronýma, protože v době, ve které žil, byly 
podmínky pro život docela odlišné od těch současných.

Díky jeho zvědavosti a touze po vědění a objevování se dostal až do Oxfordu, kde studoval 
Jana Viklefa. Mj. přivezl opisy jeho prací Dialog a Trialog, které nejen na české univerzitě 
vzbudily obrovský zájem a rozruch zároveň. Vydal se na Východ studovat pravoslaví, aby byl 
v Kostnici obviněn z náklonnosti vůči východní církvi. Jeroným však byl z dnešního pohledu 
rovněž českým vlastencem, který bojoval za čest českého národa nejen na univerzitě (Dekret 
kutnohorský), ale v rámci celého křesťanstva, když se přihlásil k našemu rodnému jazyku. 
Jedná se o prvek, ve kterém Jeroným předběhl dobu o několik staletí: spojení místa a jazyka. 
Ryzí Češi jsou podle Jeronýma ti, kteří aktivně vystupují ve prospěch Českého království 
a jsou ušlechtilí – tedy členové svatosvatého národa českého (sacrosanctae nationis Boemi-
cae) od krále až po řemeslníka.

Přemýšlející a modlící se bohém. Mohli bychom takto Jeronýma našemu čtenáři prezen-
tovat? Já myslím, že ano. Jeroným měl velké problémy s vlastním strachem a odvahou. „ 
K odvaze nutí mě strach,“ prý vyřkl. Jeho lidské selhání tváří v tvář smrti, kdy zapřel svého 
přítele Jana Husa, aby se k němu zase přihlásil a podstoupil tak strašnou smrt na hranici, jako 
by bylo dříve indikováno jeho potřebou performance na univerzitách, kde získal mistrovské 
grady. Celé pozadí sporů, za nimiž stáli zdánlivě Jeroným a Jan z Husi, bylo však soubojem 
dvou nesmiřitelných druhů myšlení: realismu a nominalismu. Jeroným, posílen Platonovým 
učením, rád zesměšňoval některé německé nominalistické mistry a nezřídka musel z univerzit 
utíkat. Provokoval, a to nejen svým zevnějškem, o který se staral, neboť se rovněž na svoji 
dobu elegantně oblékal, ale zejména myšlením a poukazem na původní řecké myšlení, které 
chtěl vymezit vůči latinsko-germánskému směru, který v naší zemi v té době dominoval.



Jeroným je svědkem Víry a Církve československé husitské. Disponoval však ještě něčím, 
na co se často zapomíná, uznával univerzálnost a objektivnost Pravdy. Neexistuje tvoje a moje 
pravda, ale tvůj a můj názor. Pravda je však jenom jedna bez ohledu na dobovou atraktivitu 
tohoto tvrzení. Rád pro vás připravil bratr Michal Ševčík

SVĚDECTVÍ
Moje cesta ke křtu a církvi

Do církve jsem se nevrodila. Rodiče nebyli věřící. K víře v Boha mě už v dětství přivedla 
babička, ale dát pokřtít už mě nestačila. Bez babičky pak nebylo nikoho, s kým bych víru 
sdílela, tak jsem ji uzavřela do sebe. Bůh zůstal mým průvodcem a křest a přijetí církví zůstaly 
nesplněným snem z dětství. 

V dospělosti se někdejší sen změnil v osobní rest, který život stále více zatlačoval do po-
zadí. Bylo tolik aktuálnějších věcí. Dospívání, studia, zaměstnání a pak to největší v mém 
životě – rodina a mateřství. Manžel i jeho rodina byli nevěřící a já jsem nestála o případný 
posměch něčemu, co mi bylo tak drahé. Bůh i víra tedy nadále zůstaly mou soukromou věcí, 
tajemstvím, o kterém jsem neměla s kým promluvit. Teprve na prahu stáří, kdy člověk sklízí, 
co v životě zasel a nahlíží důsledky svých činů, jsem bytostně zatoužila po lidech víry. Čím dál 
obtížněji jsem unášela důsledky některých svých minulých rozhodnutí a stále častěji propadala 
beznaději. Permanentní vědomí Boží přítomnosti se vytratilo, milost, která mě vždycky jakoby 
samozřejmě provázela životem, zmizela. 

Zatoužilajsem znovu nalézt Boha, aby mi ukázal cestu a smysl všeho, co se stalo. Cítila jsem 
však i obavy. Že jsem nepřipravena, neznalá Bible. Bude stačit pouze ta moje stará dětská víra 
bez znalosti dalšího? Jak se srovnám s lidmi v církvi, když jsem tak svobodomyslná, příliš 
dlouho ponechaná sama sobě? Nebudou mě chtít lidé v církvi svazovat? A jakou z církví si 
vůbec vybrat? Babička byla katolička, dědeček husita a osobně jsem tíhla spíše k nekatolické 
prostotě a méně ritualizované bohoslužbě. 

Mé obavy se nenaplnily. Do cesty mi začaly samy přicházet události a okolnosti tak, že 
jsem během několika měsíců našla mezi mnoha církvemi tu „svoji“ – husitskou farnost – 
a v ní duchovního průvodce, faráře našeho společenství. Přijal mě s láskou, pochopením, 
bez podmínek, věnoval mi čas a jasnými slovy vysvětlil kdysi nedořečené. Otevřel mi cestu 
ke Kristu a dovedl mě až ke křtu. Začala moje nová cesta k Bohu, návrat k tomu, co se mi 
zdálo, že už jsem ztratila. 

Lidé ve farnosti mi byli oporou, bratry a sestrami. Naše farnost má téměř šest set členů, 
z nichž chodí pravidelně do kostela dobrá desetina. V takovém množství se mohou těžko 
poznat všichni se všemi. Toho ale ani netřeba. Žádný počet nemůže vyvážit těch prvních 
několik, kteří mě přijali vstřícně a s důvěrou. Možnost sdílet Krista jsem našla i mimo naše 
společenství. Skrze církev jsem poznala nejbližšího duchovního bratra, s nímž často mluvím 
o víře, Bohu a Kristu. Církev ovšem vnímám mnohem obecněji. Našla jsem si ve zpěvníku, 
kde máme i tzv.  apoštolské vyznání víry, a tam se píše, že věříme ve „svatou církev obecnou“. 
V tuto jedinou církev věřím i já. Jakkoli je mi blízká naše husitská církev, vím, že je to jen 
část obecné církve, jedna z jejích forem. 



Věřím, že církev je jen jedna a její dělení je pouze lidským výtvorem. Kristus přece dává 
lásku a naději všem, bez podmínek příslušnosti k tomu či onomu táboru. Církev vidím jako 
otevřené společenství lidí stejné víry, živý organismus propojený jedním duchovním kódem, 
tvořený však nedokonalými lidmi. Záhy jsem zjistila, že stejně jako lidé trpí občas i církev 
sváry, malichernými rozmíškami, nejednotností, pýchou či lhostejností. 

Vstoupila jsem do ní však ve zralém věku, příliš znalá života, než aby mě to překvapilo. 
Nepozastavuji se nad tím, že církev je stejně nedokonalá jako člověk. Byť se podle svých 
možností snažím nenechávat bez povšimnutí věci, které se mi nelíbí. Podstatné je pro mě však 
to, co „svaté církvi obecné“ dává duši, naději a pravý smysl: Kristus, Syn Boží, který dohlédl 
nad hranice našich omezených lidských možností a prošel cestu k cíli, který nás přesahuje. 

Církev jsou pro mě ti, kteří s vírou v srdci klopýtají v jeho šlépějích, občas ztrácejí cestu, 
ale ve vzájemné podpoře usilují vždy znovu se na ni vrátit. 

Vaše Šárka

Není anděl jako anděl

Několik mých známých sbírá andělíčky. Sošky, obrázky, medailónky, cokoliv s motivem 
anděla. Věří také v jejich reálnou existenci a v jejich pomoc a osobní ochranu. Už ale mají 
problém věřit v Boha („kdyby existoval, nemohl by připustit tolik utrpení, nespravedlnosti, 
válek…“) a Ježíš je pro ně pouhou historickou postavou. 

Přišlo mi to přinejmenším zvláštní. Pak mi někdo doporučil zhlédnout záznam některé 
z přednášek proslavené a v Čechách velmi oblíbené irské vizionářky Lorny Byrne, která 
je též autorkou několika knih (např. Andělé v mých vlasech). Tato mystička má schopnost 
vidět anděly a také s nimi komunikuje. Na všech přednáškách prý má nabito a vstupenky 
jsou vyprodané dlouho dopředu. Na YouTube jsou záznamy volně k dispozici, a tak jsem 
si jednu pustila. Fascinující a přitom velmi skromně působící žena, která ujišťuje všechny 
o své lásce k nim a také je ke vzájemné lásce vyzývá. To je fajn, ale ačkoliv se tato dáma 
hlásí ke křesťanství (je katolička), v jejích přednáškách zcela chybí Kristus! Proto jsem 
byla moc ráda, když jsem objevila nevelkou knížku od teoložky a řeholnice Veroniky 
Kataríny Barátové s názvem „Není anděl jako anděl“. 

Kniha je dle mého názoru napsaná proto, aby pomohla při rozlišování duchovních 
věcí ve světle Písma. Lorně Byrne je zde věnována zvláštní pozornost, stejně jako učení 
New Age a podobným trendům. Základem je samozřejmě srozumitelné a jasné vysvětlení 
křesťanského pojetí duchovního světa s anděly Božími i padlými. Nakonec sestra Veronika 
přidává i několik osobních zážitků, v nichž popisuje události, u kterých podle ní nejspíše 
asistovali andělé. Důrazně ale připomíná: „Je třeba mít na paměti, že my, křesťané, nikdy 
nesmíme tuto andělskou přítomnost oddělit od vztahu s Ježíšem, od poctivého křesťanského 
života v duchu evangelia.“

A kdybyste chtěli hledat v Bibli pasáže, kde figurují andělé, může vám pomoci útlá 
knížka „O andělech se Zenonem Ziolkowským“, ve které polský biblista uvádí citace 
z Písma, vždy s krátkým komentářem. 

Vaše sestra Maruška



ZAMYŠLENÍ
Mírně a tiše
„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“   (Matouš 5, 5)

Nastala zvláštní doba, ve které vše utichlo. Vyhlášení nouzového stavu způsobilo v životech 
lidí velké změny. Někteří dostali tzv. „home office“, jiní bohužel dostali výpověď, nebo dovo-
lenou. Zavřely se školy, některé firmy, domovy pro seniory. Právě senioři nesou tato opatření 
nejhůře, a to navzdory technickému pokroku ve formě videokonferencí se svými blízkými. 

Kladu si otázku, zda si za tohle nemůžeme tak trochu sami. Stále žijeme v konzumní spo-
lečnosti, kde se každý honí jako pes za ocasem a nemáme na nic a na nikoho klid. Nebo je to 
Boží znamení, abychom si na chvíli oddechli a zvolnili?

Lidé jsou ale nepoučitelní. Stále je v obchodech narváno k prasknutí. Moderní rodina na-
místo sobotní procházky jede s dětmi na nákupy, protože v neděli už bude zase zavřeno a oni 
by to do pondělí nevydrželi. 

Zkusme se zastavit a zamyslet se nad Matoušovým evangeliem a především jej zkusme 
využít. Pokud se budeme chovat umírněně a tiše, náš život dostane zcela jinou tvář, budeme 
odpočatí, psychicky vyrovnaní, svěží a budeme se na ostatní usmívat.

Tichost je jedna z křesťanských ctností, kterými bychom se měli řídit. Nespočívá to pouze 
v tom, že budeme jako tiché myšky plnit nařízení, které nám vláda ukládá, ale to, že budeme 
používat zdravý selský rozum a zajdeme si například na procházku do lesa, kde nás nebude 
obtěžovat rouška. 

I když se v této době nemůžeme v našem Husově sboru setkávat fyzicky, tak se můžeme 
potkat ve společné modlitbě nebo alespoň v myšlenkách.

Vše dobré v této nelehké době vám, moji milí přátelé, jakož i lásku a požehnání našeho 
Pána přeje         bratr Michal Tesař

LITURGICKÉ SYMBOLY
Nový seriál na pokračování o smyslu a významu liturgických symbolů pro nás připravuje 
do farního zpravodaje Dáša Bačkovská. 

PRVNÍ DÍL S NÁZVEM: › KŘÍŽ ‹
Kříž je ústředním symbolem křesťanství. Je umístěný v křesťanských chrámech a mod-

litebnách, také ve sborech Církve československé husitské. S tímto znamením v různých 
tvarových obměnách se setkáváme již v mnoha kulturách, a to ve více významech.

Kříž jako starobylý předkřesťanský symbol je univerzálním znamením lidstva. Má střed 
a rozpíná se do čtyř směrů. Představuje tak základní schéma kosmu. V době před příchodem 
Pána Ježíše, před křesťanstvím měl kříž jinou symboliku. Kříž v kruhu představoval Slunce, 
které bylo ve starověkých náboženských představách považováno za božstvo. V Egyptě se 
vyskytuje závěsný kříž, který je znamením života a plodnosti. Poslední písmeno hebrejské 
abecedy táv bylo chápané jako znamení kříže (srov. Prorok Ezechiel 9, 3-6). 

Pro ranou křesťanskou církev byl kříž spojen se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista (List 
Filipským 2, 6-11). Kříž Ježíše Krista byl především na počátku církve obsahem zvěstování 



(1. list Korintským 1, 18-2,8), a ne motivem výtvarného umění. V antice tento způsob kruté 
smrti byl ve všeobecném opovržení a pro židy znamenalo pověšení na dřevěný kůl Boží 
zlořečení (Deuteronomium 21,22-23). 

Pro křesťany se stal kříž naopak znamením Kristovy obětující se lásky a spásy. Se zob-
razením kříže se setkáváme brzy na liturgických předmětech. Pro rozšíření symbolu kříže 
ve zbožnosti a výtvarném umění měly velký význam legendy o nalezení svatého kříže. První 
velké výtvarné cykly provedené technikou mozaiky na řeckém východě, v Ravenně a Římě 
ukazují sice Krista s křížem, ale nikoli jako Ukřižovaného. Většinou drží kříž v ruce nebo je 
kříž zobrazen samostatně na modrém hvězdném nebi. Motiv Ukřižovaného se do 5. století 
neobjevuje. 

Ve středověku se v západní církvi bohoslužba a zbožnost koncentruje stále více na smrt 
Krista jako oběť. Vyobrazení scény ukřižování, umístěné většinou přímo nad oltářem, mělo 
během obětování chleba a vína při bohoslužbě ozřejmit Kristovu oběť jako součást Božího 
spásného plánu. 

Reformace ještě více posílila pozdně středověké zaměření na utrpení Páně. Proti teolo-
gii slávy staví německý reformátor Martin Luther teologii kříže. Detailně a realisticky je 
zobrazeno ukřižování a jeho detaily v barokním umění. 

Ve 20. století Ukřižovaný v umění symbolizuje trpícího člověka, trpící lidstvo. V litur-
gickém umění v Církvi československé husitské je Kristův kříž propojen s jeho vzkříšeným, 
jak je to zřejmé v umění Františka Bílka nebo Jana Vítězslava Duška.

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ

Smlouva mezi Bohem a člověkem – 3. část: Desatero Božích přikázání
Jak jsme si uvedli minule, Desatero Božích přikázání je základem Staré smlouvy. Obsahem 

Desatera je sobota (4. přikázání) jako pečeť a znamení celé Staré smlouvy a další přikázání, 
která představují základní Boží principy pro život lidí. Sobota byla dána pouze izraelskému 
národu, Boží principy ostatních přikázání platí pro všechny a trvale. 1 Timoteovi 1,8-10: 
„Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně, a je si vědom, že zákon není určen 
pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné 
a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, 
lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení…“ Zákon, tedy i Desatero (Boží 
principy) jsou pro hříšníky, a protože všichni jsme hříšníci, Boží principy uvedené v Desateru 
jsou pro nás, ukazují nám náš stav.

Počet přikázání – 10 má vazbu na tehdejší hospodářskou soustavu v Izraeli (i my použí-
váme desítkovou soustavu). Číslo 10 je v židovském chápání také výraz životního minima, 
ucelenosti (je to take minimální počet účastníků shromáždění v synagoze).

Dělení Desatera:
1. Římskokatolické a luteránské: sloučení 1. a 2. přikázání, 10. přikázání je rozděleno na dvě.
2. Reformované (protestantské církve, anglikánská církev, pravoslavná církev): používá i naše 
církev
3. V židovské oblasti: co my považujeme za úvod, je u nich 1. přikázání, zbytek našeho 1. 
+ naše 2. přikázání je u nich 2. přikázání, dále stejné jako u nás.



Žádné přikázání není v originále uvedeno jako rozkaz – je použit buď přítomný čas, nebo 
infinitiv (4. a 5. přikázání), v překladech je obvykle od 2. přikázání budoucí čas, nebo příkaz 
(4. a 5. přikázání). Jde tedy spíše o zaslíbení, než rozkazy. Úvodní text přikázání uvádím 
vždy v českém ekumenickém překladu (ČEP).

I. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 2-3: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské 
země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Vrcholné sdělení, podstata 
celého Desatera. Ostatní přikázání jsou důsledky vyplývající z prvního přikázání. Z jeho 
formulace vyplývá, že v desateru nejde o zákony, ale o Boha. Prvním slovem je JÁ, jímž 
se Hospodin představuje. Zpřítomnění vyvedení z otroctví platí pro izraelský národ, ale 
i pro každého z nás (pro nás je Egypt symbolem pro stav, kdy Boha neznáme, nevěříme 
v něj a jsme otroky hříchu – faraon Mojžíšovi řekl „Hospodina neznám a lid tvůj nepro-
pustím“); BŮH JEDNÁ V NÁŠ PROSPĚCH, nejen někdy v minulosti, ale stále. Bůh nás 
stále vyvádí z nějakého otroctví, Bůh nás vyvádí i z bezvýchodných situací, Bůh je Bohem 
bezvýchodných situací.

II. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 4-6: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře 
na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu 
sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, 
kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“ Neříká „nesmíš zobrazovat…“ ale (v originále) 
„rytiny si neděláš“, to znamená, že jsi od toho jednání osvobozen. Jsme osvobození od všech 
„bohů“, kteří by si na nás chtěli dělat nárok, ale také od všech svých představ o Bohu (neboť 
je našimi představami nepolapitelný).

III. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 7: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin 
nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“ Jiné překlady: „Neneseš Hospodinovo 
jméno zbytečně“, nebo „Nepřeneseš jméno Hospodina Boha tvého na klamnou věc“. Zname-
ná to, že nebudeš nazývat Hospodinovým jménem něco, co Hospodinovo není – jsi od toho 
osvobozen. Kralický překlad „Nevezmeš Hospodinovo jméno nadarmo“ posouvá význam 
trochu jiným směrem – jako zákaz používat Boží jméno jak citoslovce.

IV. PŘIKÁZÁNÍ (centrální přikázání Desatera, pečeť a znamení celé Staré smlouvy): 
Exodus 20, 8-11: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat 
a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš 
dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče 
ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře 
a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku 
a oddělil jej jako svatý.“ Pavlíkův studijní překlad uvádí: „Pamatuj na den soboty k jeho 
svěcení…“ V původním hebrejském textu je doslova: „Pamatovat den šabat pro jeho svatost. 
„ Není přikázáno jej světit, ale pamatovat na něj, že již je svatý (pro židovský národ).

V. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 12: „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou 
ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Původní text říká: „Vážnost otce tvého a matky tvé prodlužují 
tvé dny“. Opět zde není příkaz. Pokud člověk dozrál až sem, vnímá vážnost, kterou má jeho 
otec a matka, váží si jich.



VI. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 13: „Nezabiješ.“ Český studijní překlad: „Nebudeš vraž-
dit“, v originále je „Nezabíjíš“. Nemusíš zajišťovat svůj život smrtí jiného člověka. Nemáš 
potřebu poškozovat své bližní. Také nezabíjíš sebe, neohrožuješ se.

VII. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 14: „Nesesmilníš.“ Český studijní překlad: „Nebudeš ci-
zoložit“, v původním textu je „Necizoložíš“. Jsi osvobozen od obstarávání svých prožitků 
na úkor jiných. Jsi osvobozen od všech nelegitimních sexuálních vztahů.

VIII. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 15: „Nepokradeš.“, v originále je „Nekradeš“. Jsi osvo-
bozen od tendence přivlastňovat si cizí věci. Nepodléháš kultu vlastnění.

IX. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 16: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ Jsi 
osvobozen od toho, zabezpečovat si svou pověst nepravdivými informacemi o svém bližním.

X. PŘIKÁZÁNÍ: Exodus 20, 17: „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš 
dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku 
ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“ Nedychtíš po ničem, co patří 
někomu jinému. Jsi spokojen s tím, co máš. Jsi spokojen s tím, co se ti děje. Nezávidíš.

Desatero nás konfrontuje s naší neschopností svým úsilím vyhovět Božím požadavkům. 
Pokud u kteréhokoliv Božího principu představeného přikázáním zjistíme, že mu nevyho-
vujeme, pak pro nás Desatero splnilo svůj úkol – nastavit zrcadlo. Naše odpověď ´má být 
ne snažit se více „do;držovat přikázání“, ale přijít k Bohu, ke Kristu. Podrobněji se tím 
budeme zabývat v příštích částech našeho uvažování.

Pokojný adventní čas k přemýšlení i diskusi, jak bude možné, abychom se setkali,  
vám přeje bratr ing. Jiří Rokos z Černé Hory.

CÍRKEV
V prosincovém čísle farního zpravodaje si představíme církev, která se jmenuje Církev 

bratrská. 

Historie
Dnešní Církev bratrská sahá svými kořeny do předminulého století, ne-li ještě dál; návaznost 

na staletí utajovanou živou domácí tradici Komenského Jednoty bratrské je totiž nesporná. 
V letech 1860 – 1880 proběhlo mezi lidmi ve východních Čechách duchovní oživení. V roce 
1868 byl založen sbor Svobodné evangelické církve české v Bystrém v Orlických horách. 
K jeho ustavení přispěla i Svobodná církev skotská, působící v sousedním Prusku (dnešním 
Polsku). Následně v Praze vznikl sbor Svobodné církve reformované, který byl ovocem práce 
misionářů z amerického Bostonu. Oba sbory se roku 1880 spojily do jediné Svobodné církve 
reformované. Po vzniku Československa v roce 1918 církev přijala jméno Jednota českobra-
trská a rozšířila působnost i na Slovensko, do Vídně a na Podkarpatskou Rus. Ve své činnosti 
se zaměřovala zvláště na péči o sirotky, o staré lidi a na diakonskou službu nemocným. Byla 
také průkopnicí duchovní služby mládeži. Po zániku republiky v roce 1939 byla její činnost 
systematicky omezována. 



Po roce 1948 musela Jednota českobratrská přijmout státní registraci spojenou s dozorem 
totalitního státu. Kazatelům byl vnucen státní plat a jejich služba mohla být konána pouze 
na základě udělení souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. Jakákoli činnost mimo objekty 
modliteben byla protizákonná, průběh bohoslužeb i další aktivity sborů byly v mnoha případech 
tajně monitorovány. Někteří kazatelé skončili ve vězení nebo z politických důvodů nesměli 
duchovenskou činnost vykonávat. Státními orgány byl restriktivně snížen počet sborů, jejich 
majetek byl v některých případech zabaven a státu musely být předány všechny církevní 
ústavy charitativního zaměření. Duchovní práce tak částečně přešla do ilegality. Za této éry 
v roce 1951, po zrušení náboženských spolků, se k Jednotě českobratrské připojila část spolku 
„Modrý kríž“ na Slovensku a Spolku rozhodných křesťanů na Těšínsku, kde převládala polská 
národnost. Kvůli početnímu nárůstu členů slovenského a polského jazyka změnila v roce 1967 
církev své jméno na dnešní Církev bratrská. 

Současnost
Církev bratrskou dnes tvoří svazek necelých 80 sborů s bohatstvím rozličných duchovních 

tradic. Všechny sbory jsou samostatné a vzájemně nezávislé, současně si uvědomují, že po-
třebují žít a sloužit v jednotě, bratrské pomoci a spolupráci. Proto se sjednocují na společném 
Vyznání víry a zásadách křesťanského života podle Bible. K některým sborům patří i vícero 
tzv. kazatelských anebo misijních stanic, jakýchsi zárodečných buněk církve. Sbory jsou 
seskupeny do několika seniorátů. Sbory jsou spravovány kazatelem a staršovstvem. Členové 
církve jsou vedeni k životu osobní křesťanské víry, věrnosti Božímu slovu, k životu naplně-
nému láskou k Bohu a k lidem. Pro vás připravil bratr Jan

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve 
k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. 

Modlíme se:
• za všechny nemocné; za ty, kteří se strachují o své blízké; za lidi, kteří se ocitli v izolaci 

nebo daleko od svých rodin. 
• za ty nejstarší v různých domovech, kteří už dlouho neviděli své děti a svá vnoučata. 
• za všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře, za pečovatelky a pečovatele, prodavačky a 

prodavače, za všechny, kteří se v těžkých podmínkách snaží pracovat proto, aby naše země 
vůbec fungovala. 

• za představitele naší země; za ty, kteří nyní rozhodují a nesou břemena odpovědnosti. 
• za ty, kterým nikdo nepomáhá a kteří nemají přístup ke zdravotní péči, za uprchlíky. 
• za ty, kteří se ocitají v nouzi, kteří přicházejí, nebo už přišli o zdroj příjmů. 
• za děti a za rodiče, kteří složitě hledají, jak se nyní o děti postarat. 
• za ty, kteří mají strach. 
• za nás, abychom nepřestali být lidmi; za naši víru. 
• za sílu, ať obstojíme a vytrváme. Amen. 

Vaše sestra Lidka Hadačová



andělé
Betlém
dary
díky
dítě
hvězda
chlév

jesličky
ježíš
Josef
klid
koledy
láska
marie

mesiáš
mudrci
naděje
narození
Pán
Pastýři
pokoJ

Putování
radost
sPasitel
víra

y d e l o k h j o s e f
d j n í n á v o t u p e
í e n a n d ě l é a d i
k ž r a a a z o s í c r
y í d r r i d p t r l a
k š y i s o a ě d e n m
č b á ř r s z u j v l š
i m e ý i a m e é e á j
l d s t v p d l n i s o
s i e s l í ch o s í k k
e l a a s é r e s i a o
j k t p á n m a e t l p

LUŠTÍME

Novou rubrikou ve farním zpravodaji bude luštění a hádanky. 

Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou.



BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2020, PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!
Pátek 4. 12. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota 5. 12. 
6:30 Blansko Dřevěný kostel – Roráty
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu

Neděle 2. adventní

Text evangelia: 
Marek 1, 1-8
Zpíváme písně:  203,206

6. 12.    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 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje  

Pátek 11. 12.  17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota  12. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel – Roráty
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle 3. adventní

Text evangelia:
Jan 1, 6-8.19-28
Zpíváme píseň: 203,204

13. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně 

BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2020

PROSÍME, VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM  
DŮLEŽITÝM INFORMACÍM! 

VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY 
Je možné slavit veřejné bohoslužby v omezeném počtu 30 účastníků s dodržením obecně 
známých pravidel (psáno 21. 11. 2020). 

Budu pro vás rád všechny bohoslužby připravovat. Věřím, že i vy jste rádi a přijdete. 
V dnešní době má každý mobilní telefon, většina lidí internet, e-mail, FB a další vy-
moženosti. Kdykoliv zatelefonujte, napište e-mail, když si nebudete jistí, jak to u vás 
s bohoslužbami je. 
Telefon je 606 702 768. Když nám napíšete svůj e-mail na e-mail: fararmartin@email.
cz; budeme vás sami informovat. 
NECHÁVÁM ZÁJEM I AKTIVITU PLNĚ NA KAŽDÉM Z VÁS OSOBNĚ, JAK 
TO SAMI CÍTÍTE, VNÍMÁTE, MÁTE POTŘEBU. 
Myslím to a píši z té nejupřímnější lásky k vám. 



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.  Kontakt: 
telefon na farní úřad 606 702 768, e-mail: fararmartin@email.cz; www. drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

Pátek 18. 12.  17:30 Blansko Dřevěný kostel 

Sobota 19. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel – Roráty
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle 4. adventní

Text evangelia:
Lukáš 1, 26-39
Zpíváme píseň: 203,209 

20. 12. 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 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Čtvrtek – Štědrý den

Text evangelia: Lukáš 2, 1-14
Zpíváme píseň: 211, 233, 210

24. 12. 11:00 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu
13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:30 Ježkovice Kaple u hřbitova
20:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
22:00 Blansko Dřevěný kostel
23:30 Rudice U Boží muky na návsi

Pátek – Hod Boží vánoční

Text evangelia: Lukáš 2,15-20
Zpíváme píseň: 228,210

25. 12. 9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
16:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota – Prvomučedníka 
Štěpána

Text evangelia:  
Matouš 10,17-22

26. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel 
9:00 Blansko Dřevěný kostel
10:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu

Neděle – Rodiny Páně

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

27. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně  

Čtvrtek– Den díkůvzdání 
za Boží ochranu a vedení  
v L.P. 2020

31. 12. 14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
17:30 Blansko Dřevěný kostel
23:00 Blansko Dřevěný kostel


