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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC LEDEN:

„Vždyť u Boha není nic nemožného.“ 
     

(Lukášovo evangelium 1,37)

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho zpravodaje.
Otevíráme rok L.P. 2021, novou cestu životem i svoji osobní vírou, rozhodováními. 

Co nám tento rok přinese? Co zůstane při „starém“ a co se změní?
Možná nás někdy (i během adventních příprav) napadla myšlenka, jak to teď v našem životě 

vlastně vypadá. Co bude? S čím jsme spokojení, co nám přináší radost… Ale také, co se nám 
nedaří, v čem jsme ztracení nebo nešťastní. 

Třeba už dlouhodobě cítíme, že je čas na nějakou skutečnou změnu. Možná vidíme cesty, 
ale máme obavy po nich jít. Vidíme řešení, ale vymlouváme se, že není čas nebo že nemáme 
šanci to zvládnout. Myslíme zkrátka, že jsme v tom sami, a že vytoužená změna, pokrok nebo 
splnění velkého přání prostě není v našich lidských silách. A možná, že skutečně není. Tak 
o čem to tedy je, když je pro nás splnění našich přání, cílů a tužeb nesplnitelné? Je tak všechno 
ztracené? Nikdy nedosáhnu toho, co je pro mě dobré?

Nezapomínejme, že pro nás je mnoho věcí nemožných, ale ne tak pro Boha. Opět, znovu 
a znovu se můžeme učit zvát Jej do našich plánů a změn, do všeho, co se v našich životech 
odehrává, protože On je tvůrce a kreativec, který nám dává nové výzvy se vymanit z šedi 
našeho současného prožívání.

Můžeme se ptát: „Takže se splní všechno, co si přeji, když nechám Boha, aby mi pomohl 
tvořit můj život?“ Pojďme to zkusit po celý tento rok. Život, který nás čeká, sice nemusí být 
zcela podle našich představ, ale naše představy jsou lidské, kdežto Bůh vkládá do našich životů 
mnohem více, než my si dokážeme představit.  

To nám všem přeje váš bratr Martin 

PS: To, že i v této době, právě Vy máte v ruce lednové číslo farního zpravodaje, svědčí 
o tom, že na Vás někdo pamatuje a stojíte mu za to, aby Vám jej doručil! Někdo, kdo to 
i v současné situaci prostě NEVZDÁVÁ!

Novoroční modlitba 
Pane, stojíme na prahu nového roku a vyhlížíme, někdo více s nadějí, jiný více s obavou, co 
nás v něm čeká. Mnohé obavy mohou být oprávněné, zatímco mnohé naděje naopak klamné.
Prosíme, ať nad všemi těmito obavami i nadějemi, které vycházejí jen z nás, smíme uvidět 
světlo, které i dnes ve tmě svítí a které tma nepohltila, to pravé světlo, které osvěcuje každého 
člověka a ve kterém nám dáváš poznat slávu svého Syna, plného milosti a pravdy. Amen 



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
1. – 4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

1. 1. Slavnost Jména Ježíš, Nový rok 6. 1. Zjevení Páně, Tři králové

8. 1. Vznik Církve československé husitské 10. 1. Slavnost Křtu Páně

SVÁTKY V MĚSÍCI LEDNU 

SLAVNOST JMÉNA JEŽÍŠ 1. 1. 2021
Jméno Ježíš pochází z řeckého Jesús, které je odvozeno z hebrejského Ješua, zkrácené formy 
Jehošua. V něm je obsaženo starozákonní Boží jméno JHVH, které Bůh zjevil Mojžíšovi 
na Sinaji a které Židé z úcty nikdy nevyslovovali. Místo toho říkali „Adonai! – Pán. Doslova 
přeloženo „Ježíš“ znamená “Bůh je spása, záchrana“, „Bůh zachraňuje“. Dítě zrozené z Marie 
je nazváno Ježíš, „protože zachrání svůj lid od hříchů“ (Matouš 1,21). S Ježíšovým pojmeno-
váním to bylo zvláštní. Bývalo zvykem, že jméno dává dítěti otec. Toto dítě ale dostalo jméno, 
které slyšela matka od anděla. To Bůh sám, dal svému Synu, jméno.
Josefovi bylo dáno, jméno pro Ježíše přijmout, jak svědčí Matouš. Anděl říká Josefovi, že 
Marie porodí syna a že mu má Josef dát jméno Ježíš. A to všechno proto, aby se splnilo, co 
kdysi říkal prorok Izajáš: „Dívka počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel.“  Immanuel 
znamená „Bůh je s námi“, Ježíš – „Hospodin zachrání“.
Immanuel a Ježíš. Bůh je s námi, Bůh zachrání. Bůh nás zachraňuje tím, že je s námi. V tom, 
že je blízko. 
A většinou tam, kde ho zrovna moc nečekáme. Pomoc, která se dá od Boha čekat, je v tom, že 
je vždycky někde poblíž. V tom, že je spolu s námi v našich problémech a trápeních a krizích.
Toto jméno tedy dostává Ježíš, když je osmého dne po narození obřezán.
Židovská obřízka je obřadem, který dítě vštěpuje do společenství Izraele a začleňuje ho 
do smlouvy, kterou Hospodin uzavřel se svým lidem, do Staré smlouvy. Od té chvíle se 
na něj vztahují všechna zaslíbení i požadavky Zákona.  V jeho jménu – ve jménu Immanuele, 
Boha, který je s námi, a ve jménu Ježíše, Boha, který zachraňuje, můžeme s důvěrou vstoupit 
do nového roku.

ZJEVENÍ PÁNĚ 6. 1. 2021, LIDOVĚ TŘI KRÁLOVÉ
Svátek Zjevení Páně, lidově nazvaný Tří králů, je svým obsahem téměř totožný se svátkem 
Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené 
dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu 
Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou vedení Duchem svatým, 
který se dotýká jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti 
o něco málo později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně 
vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak 
tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále 
králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Prostí 
pastýři jsou už zase zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují učenci. Je tu skryté určité 
ponaučení. Cesta rozumu může vést k setkání s Bohem, ale je složitá a dlouhá, protože vede 
všemi možnými oklikami pochyb. Cesta srdce je daleko přímější, ale vyžaduje, aby srdce 



bylo citlivé a vnímavé. V druhém svátku se tedy Kristus zjevuje pohanům a v postavách 
králů je zosobněné přijetí Krista za krále všech. V evangeliu podle Matouše (2,1-12) se 
vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svoji návštěvu. Lidová zbožnost 
vytvořila z toho během staletí legendu o Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. 
Jejich monogramy K+M+B se píší na dveře domu o svátku Zjevení Páně – lidově Tří králů. 
(Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena 
C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen 
„Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského 
„Christus mansionem benedicat“: „Kristus, žehnej tomuto domu“. Mudrcové přinesli Pánu 
Ježíši tři dary. Zlato, kadidlo a myrhu. Co je to myrha? Z hebrejštiny mor, později v latině 
myrra. Vonná pryskyřice načervenalé barvy, která se získává z některých stromů v Arábii 
a v Africe. V biblickém světě se používala mnoha způsoby, ale především k potírání a spolu 
s mastmi k navonění. Ježíšovi ji darovali Tři králové (Matouš 2,11); smíšena s vínem byla 
podána Ježíši jako utišující prostředek před smrtí na kříži (Marek 15,23); Ženy ji také použily 
pro ošetření Kristova těla před uložením do hrobu (Jan 19,39). 

JUBILEUM VZNIKU NAŠÍ CÍRKVE 8. 1. 2021
Vznikla osamostatněním od mateřské církve římsko-katolické, v níž po první světové válce nebylo 
možné prosadit reformy, o něž usilovali čeští pokrokoví kněží (mše v národním jazyce, větší 
míra zapojení laiků do řízení církve, dobrovolný celibát, svoboda svědomí atd.). Vyhlášena byla 
8. 1. 1920. Za první republiky v ní převažovala orientace liberální a modernistická, od 50. let až 
dodnes orientace na Bibli a dědictví české reformace. Naše církev vychází z odkazu kostnického 
mučedníka Mistra Jana Husa, z hnutí utrakvismu (církve podobojí, tzv. kališníků) a dalších 
reformních národních proudů. Univerzální křesťanskou víru v Boha Otce, v Božího Syna 
Ježíše Krista i v Ducha Svatého zvěstuje naše církev prostřednictvím liturgie (bohoslužebných 
obřadů), sedmi svátostí (křtu, večeře Páně {eucharistie}, biřmování, útěchy nemocných, 
smíření {zpovědi}, manželství a svěcení kněžstva), hlásáním Kristova evangelia a budováním 
společenství sester a bratří, založeném na ctnostech víry, lásky a naděje.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 10. 1.2021 
Liturgický roční okruh vytrvale, rok po roce, klade člověku před oči podstatné body dějin spásy. 
Stejně, ale přeci pokaždé jinak! Každý rok jsme zvaní k spoluprožití smrti a vzkříšení Ježíše 
Krista, k oslavě jeho narození, atd… A každý rok je nám zvěstované všemi těmito svátky, kdo 
vlastně Ježíš je – a jaký je tedy vůči nám lidem Bůh. Rok co rok tedy máme možnost hlouběji 
vnikat do těchto tajemství. Svátek Křtu Páně zakončuje vánoční dobu jako důležité prožití toho, 
kdo je vlastně Ježíš, jehož narození jsme slavili a stojí na začátku doby „během roku“, která 
postupně rozvíjí vhled do Ježíšova učení. Ostatně zařazení textu o Ježíšově křtu u synoptických 
evangelistů na začátek Ježíšovy veřejné činnosti není pouhý historický záměr, nemá nám 
jen připomenout, jak věci byly, ale je to jakési prvé a hlavní „představení“ hlavní postavy 
evangelií, v zásadě důležitější a obsažnější, než texty o Ježíšově dětství u Lukáše a Matouše. 
Ukazují Ježíše v prvé řadě jako člověka, který se ještě ke všemu staví do řady s hříšníky, což 
je opravdu pohoršlivé i pro Jana Křtitele. Ale tento Ježíš se nestaví s hříšníky do řady jen 
tak pro nic za nic. Jde mu totiž o naplnění „veškeré spravedlnosti“. A slovo „spravedlnost“ 
má v Bibli jiný význam, než v právu. Nejde zde o to, „dát každému, co jeho jest“, ale jde 
o bezpodmínečné podřízení se Boží lásce, o naplnění vůle Otcovy. A toto naplnění vůle Otcovy 
je hlavním motivem Ježíšovy solidarity s hříšníky a celé jeho činnosti. Je to milovaný Syn, 



jenž se přiřazuje ke kajícím hříšníkům. A je to Syn, jednající nadále jen a pouze v síle Ducha. 
Ten, který je zcela Boží (svou vůlí i Duchem) – a ten, který je blízko ztraceným – Spasitel. 
Blízký zřejmě těm, kteří nejen, že jsou na dně či blízko dna, ale hledajícím cestu z tohoto dna. 
Takový je Ježíš – tehdy i nyní. A taková má být zřejmě církev, nositelka Ježíšova poslání v této 
době. Ne vnucující se, ne hrající si na společenství ztroskotanců, ani na společnost elitní – ale 
co nejvíc Boží, plná Ducha a jako taková blízká těm, kdo hledají cestu, z bídy hříchu z bídy 
svého poničeného lidství. Pro vás připravuje sestra Radka

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
V měsíci lednu bude možné, podle stávajících nařízení vlády (psáno 26.12. 2020) 
slavit bohoslužby v určitém počtu účastníků. 
Přijďte, klidně zavolejte, zeptejte se. Počítáme s vámi!
Pravděpodobně se nebude v tomto měsíci konat, během týdne, žádný program setkávání 
ve farnosti (biblické hodiny, náboženství, přípravy ke svátostem atd.) Když se situace 
změní, budeme vás hned informovat!
V našich kostelích a obřadních síních se uskuteční křestní, svatební a pohřební obřady 
podle vládních nařízení.
Přidejme se k dalším křesťanům a spojme se všichni vždy v osm večer k 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

Audio záznamy z bohoslužeb najdete na našich internetových stránkách 
www. drevenykostelik.cz.

Podívejte se na videa z bohoslužeb na náš kanál 
na YouTube – Dřevěný kostelík Blansko

BOHOSLUŽBY ODJINUD
Online bohoslužby v rámci brněnské diecéze najdete:

http://husitezidenice.cz/ 
https://www.ccshhodonin.cz/media/ 
https://noccshzlin8.webnode.cz/ 

Další online bohoslužby na stránce: https://www.aktualne.ccsh.cz/ 

POUŽÍVEJTE DOMA DOMÁCÍ POBOŽNOST, KTEROU JSTE DOSTALI 
S KALENDÁŘEM!
KDO BUDETE CHTÍT MÍT DOMA A ČÍST SI ZAMYŠLENÍ NA KAŽDÝ DEN, 
VČ. BIBLICKÉHO CITÁTU, ŘEKNĚTE SI O NĚ!
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 a  každý pátek od 16:00 do 17:15 hodin

nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768.



PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování za vánoční službu a všechno s ní spojené, za úklid a přípravu kostelů, 
sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci a zdobení vánočních stromů, 
za varhanní doprovod bohoslužeb (nejen) o Vánocích.
DÍKY, ŽE I V TÉTO DOBĚ JSME VŠECHNO MOHLI PŘIPRAVIT, UDĚLAT 
A ZVLÁDNOUT!
Díky za účast na bohoslužbách i přes mnohá omezení a za dodržení všech hygienických 
opatření, za štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary na účel letošního farního kalendáře.
Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě svou činností při spívají 
k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí, které se jeví jako maličkosti, 
dokud je dělá někdo jiný. Kéž je nám to všem k radosti a Bohu k slávě! 

S vděčností rada starších a farář Martin Kopecký
DĚKUJEME VÁM
Jako kostelní účetní, správně finanční zpravodajky, se staráme po finanční stránce o zdárný 
chod našich farností. Napadlo nás malinko Vám popsat, co vlastně děláme. 



Bratra faráře vidíte na kazatelně a za stolem Páně, běžně s ním mluvíte, varhaníky slyšíte 
hrát, kostelníci se věnují péči o naše kostely a kaple atd. S námi se setkáváte, když 
přicházíte dát našemu společenství nějaký dar, církevní příspěvek, nebo nás můžete vidět 
u pokladničky v kostele.
Snažíme se co nejlépe po dohodě s předsedkyněmi RS, farářem a členy rad starších 
spravovat naše farnosti po ekonomické stránce. Někdy do noci vyúčtováváme, počítáme, 
přemýšlíme, jak udělat všechno tak, aby i přes všechny opravy a údržbu naše hospodaření 
„dopadlo v plusu“. 
Dovolte nám především Vám poděkovat ZA VAŠI OBĚTAVOST A ŠTĚDROST. Jako účetní 
bychom všechno bez Vás nezvládly. Nakonec jsme mnohdy daly dohro mady nezvladatelné. 
Jsme moc rády, že se nám podařilo zaklepat na vaše srdce I V SOUČASNÉ DOBĚ! Věříme, 
že to tak bude i nadále a naše farní společenství i po ekonomické stránce přečká tuto dobu. 
To je na každém z nás!  Obě tavost se projevila, projevuje a věříme, že se projevovat bude. 
Děkujeme za všechny dary na letošní farní kalendář. Děkujeme, že každý dáváte podle své 
lásky, možností a obětavosti.
Velmi si toho vážíme. Zachovejte nám, prosím, přízeň. 

Vaše kostelní účetní Jitka Alexová (Blanensko) a Jana Měřinská (Vyškovsko)

FARNÍ KALENDÁŘ
Měsíc prosinec 2020 byl také časem distribuce našeho farního kalendáře na rok 
L.P. 2021.
Jak všechno probíhá? 
Aleš Zeman, připravoval po celý rok fotky. Jeho žena Zuzka verše a barevnou úpra-
vu, Martin všechno doladil. Doc. Dr. Eva Minářová, CSc. opravila texty po jazykové 
stránce. 
Pan Zdeněk Nečas, nachystal všechno pro tisk a vytiskl. Mezi tím obětavě Laďa Alexa 
vypracoval evidenci adres na zasílání poštou a vyřídil komunikaci s těmi, kterým 
zasíláme, kalendáře poštou.
Společně s manželkou Jitkou Alexovou zařídili poštovné, složenky a známky se štítky. 
Jakmile jsme dovezli kalendáře z tiskárny, přijeli Lidka a Jirka Hadačovi z Vyškova 
za pomoci našeho kostelníka Jana Nečase, ing. Josefa Řádka a Ludvíka Hlaváče po-
skládali všechno do obálek. To je celkem 1.100 ks. Dáša Bačkovská poskládala a pro 
zaslání poštou připravila všech dalších 600 ks obálek.
Potom jsme 1.100 ks roznášeli přímo k vám do schránek! Vyškov, Švábenice a okolí 
Lidka a Jirka Hadačovi, Ježkovice Mirka Stražková, Ruprechtov Jarka Fialová, 
Rudice Maňka Nezvalová, Blansko Ludvík Hlaváč, Eva Krejčí, Vlaďka Konečná, 
Jan Nečas, Michal tesař. Všechny ostatní obce, potom objížděl farář Martin s Jirkou 
Alexou. V Brně vám kalendáře doručili Jirka Alexa a Michal Ševčík, kteří je doručili 
na 250 adres!
Je za tím obrovský kus práce, když si připustíme, že se všechno odehrávalo, před 
vánoci.
Další kus práce byl opět na našich účetních Jitce Alexové a Janě Měřinské, které zaú-
čtovali všechny vaše dary. Moc děkujeme za vaši pracovní i finanční obětavost. Věříme, 
že vynaložené úsilí mělo svůj smysl. MK



SVÁTOSTNÝ ŽIVOT 
Od Nového roku 1. 1. 2020 do Silvestra 31. 12. 2020 se konal uvedený počet obřadů:

farnost Blansko Vyškov
svátosti křtu 42 8
svatební obřady 111 25
manželská jubilea 1 1
pohřební obřady 53  12
biřmování se letos nekonalo – –
první večeře Páně dětí 4 3
první večeře Páně dospělých 8 2
útěcha nemocným 25 10

ZAMYŠLENÍ
I když to není zamyšlení „úplně duchovní“, přeci jsou zajímavým úhlem pohledu na svět 
kolem nás. 

NAŠE DOBA (Názory Z. Trošky našel a poslal nám bratr Jindra z Račic)
Centrum Prahy je už nějakou dobu oproti tradičnímu „obrázku“ doslova vylidněné. To 

samozřejmě má velmi negativní dopad na provozovatele restaurací, hospůdek, hotelů… na dru-
hou stranu si ale někteří lidé tak trochu nostalgicky pochvalují, že Praha zase začíná mít své 
kouzlo, které pod obrovským náporem turistů postupem doby dost ztratila. Jak toto vnímáte vy?

Ano, možná je to tím, že se vyrojilo obrovské množství hospůdek, kavárniček, barů, rych-
lého občerstvení, ať už se jmenují, jak chtějí, a najednou se všichni diví, že přijdou o výdělek. 
Jenže i toto je jeden ze zákonů kapitalismu – starej se. Oni by chtěli kapitalisticky vydělávat, 
ale být socialisticky „chráněni“. Tomu se říká riziko podnikání, nebo taky zákon džungle. 
Přežije vždy ten nejsilnější a možná taky nejšikovnější. Není holt každý den posvícení, se 
nedá nic dělat. Ale jak říkám, až korona zmizí, bude zase dobře.

A chodit poloprázdnou Prahou je radost. Člověk se může v klidu zasnít a na různá místa si 
dosadit postavy a děje z příběhů, které zná.

Není to už jen o hádkách na sociálních sítích, situace ve společnosti graduje. Před týdnem 
se v centru Prahy konal protest proti „zmatečným“ vládním restrikcím“. Ten ale řada lidí 
odsoudila. Mluví se o bezohlednosti vůči policistům, práci lékařů… jsou lidé bezohlední? 
Je podle vás v české společnosti jistá část, která se nyní chová zcela sobecky vůči starým 
a nemocným? Nebo jsou to lidé, kteří jen zoufale upozorňují na to, že  další uzavírka by nás 
kromě svobod stála i celou ekonomiku? 

Všichni víme, že tato situace je zcela nová, nikdo netušil, jak bude covid-19 útočit. Nikdo 
nevěděl, jaký postup proti němu bude nejúčinnější, zkouší se za pochodu. Kdyby všichni 
ti, co neustále kritizují a zlehčují práci ostatních, zmlkli a šli něco dělat, udělali by nejlíp. 
Po bitvě je každý generál, jak se říká. Teď můžou ukázat, jak a co by oni udělali líp než ti 
druzí. V nemocnicích nabírají brigádníky, dobrovolníky, každou pomoc. Kdyby jen vynášeli 
mísy, špinavé prádlo, vytírali chodby, ale to je pod jejich intelektuální důstojnost. A nakonec 
budou rádi, že jim pak někdo ve špitále přijde vyměnit prostěradlo a umejt prdel, omlouvám se. 



Ano, jistá část společnosti se chová skoro neuvěřitelně. Mladí si myslí, že jsou neomylní, 
nenahraditelní, nesmrtelní. Stačí málo a pak vyděšeně zírají na to, co se jim to, chudáčkům, 
stalo, jim, pánům tvorstva! Jejich pohled na staré lidi je mylný, mají za to, že oni budou věčně 
mladí a krásní. Ale všeho do času, pokud se toho dožijí!

Už při takzvané první vlně se ozývaly názory, jak se společnost změnila, jak někteří mladí 
lidé neberou ohledy na starší a nemocné, zatímco kdyby covid více napadal mladé, jejich 
rodiče a prarodiče by udělali všechno pro to, aby je ochránili. Máte také ten pocit? A co to 
o naší společnosti po třiceti letech od sametové revoluce vypovídá?

Máte pravdu. Je mnoho věcí, které jsme po revoluci neohlídali. Zhlédli jsme se ve své 
nedočkavosti být hned západní ve „vzorech“, které na naši společnost neseděly. A tak jsme 
s vaničkou vylili i dítě. Každý začal být mistr světa, ve školách se rušily roky osvědčené 
osnovy, styl maturit, učňovské školy, zvláštní školy, bezhlavě se přejímalo všechno, co přišlo 
ze  Západu, protože to bylo IN, zbytečně se experimentovalo, miliony létaly oknem ven. A to 
nejen ve školství. Dneska máme armádu manažerů a inženýrů všeho možného, ale sežeňte 
dobrého instalatéra, zedníka, truhláře, hrobaře, to je čím dál těžší. Na jednoho zedníka dvacet 
manažerů, nagelovaných, navoněných. Samolibost, jedinečnost, egoismus. Jak na pracoviš-
ti, tak doma v rodinách. Ano, rodiče se postarají o svého potomka, pana inženýra, mnohdy 
mamánka, ale ten neví ani, jak by uvařil zeleninovou polívku a dal obklad svému dědečkovi. 
Podle mého naše společnost zvlčila, ztratila své mantinely slušného chování, mezilidské vztahy 
berou za své, lidé jsou k sobě takoví, jací jsou. Podráždění, agresivní, zlí. Nelaskavá doba. 
A bude hůř, velebnosti, jak říkala Cecilka  (úsměv).

JOLLY ROGER 
26. 9. 2020 zveřejnila naše církev na svém facebookovém profilu zdravici Ivana Bartoše 
ke 100 letům od založení. Pan Bartoš tam zdraví mládež CČSH slovy o odvaze postavit se 
problémům a ovlivňovat svět. Slovy o pokoře před věcmi většími než naše ego. Slovy o lásce 
jako největším poselství Bible….

Což o to. Také moudře poučuje, aby mladí CČSH nesli pochodeň snahy o to dělat svět 
lepší. A aby se dívali za hranice, kde některé církve nemají roli veskrze pozitivní, podporují 
autoritářské režimy, ovlivňují politiku a prosazují velmi konzervativní zákony, které ovlivňují 
společnost.

Šídlo v pytli neschováš, nutkání udělat PR svému názoru na svět je příliš lákavé. Kde vidí 
Bartoš „autoritářské režimy“, je jasné. Konzervativní zákony jsou všechny, které nejsou do-
statečně punk a prozatím nedovolují udělat ze světa squat Klinika. Které neomezují volební 
právo starším nevzdělaným venkovanům, kteří Piráty nevolí. Které odmítají udělat z interrupce 
kosmetický zákrok. Které staví na hodnotách, kterými Piráti opovrhují

Znáte rčení „kozel zahradníkem“? Nebo „pytlák hajným“? A co tak prosadit nové rčení 
„pirát moralistou“? 

Piráti se v reálu hlásí k velmi hraničním názorům. V politice představují model společ-
nosti, který by pro většinu občanů této země nebyl přijatelný ani náznakem. Stačí se podívat 
na postoje pirátských osobností k tématům počínaje nelegální migrací a konče kravály Antify.  
Piráti nejsou ti, kteří mají pouvoir k mentorování církve.

Promiňte mi, ale nechci, aby církev, jíž jsem členem, byla jakkoliv oficiálně spojována 
s Piráty, jim podobnými hnutími a osobnostmi. Nebo aby legitimizovala pirátské vidění světa 
tím, že jej bude aktivně šířit. 

Je-li p. Bartoš členem CČSH, je to jedna věc, ale aby byl žádán o zdravice, aby agitoval 



a poučoval, co má církev představovat, a aby byl sdílen na oficiální platformou církve, to je 
chucpe.

Byly doby, kdy by to nejlepší, čeho by se mohl pirát nadát od kněze, bylo nabádání, aby 
zahodil vlajku s lebkou a hnáty, skoncoval s životem vyvrhele a vrátil se k životu v Kristu. 
Nebo taky duchovní útěcha na schůdku pod oprátkou

Časy se ale viditelně mění. Tohle se nemělo stát... 
váš bratr Mgr. Jirka Macháček

LITURGICKÉ SYMBOLY
Nový seriál na pokračování o smyslu a významu liturgických symbolů pro nás připravuje do 
farního zpravodaje Dáša Bačkovská.
DRUHÝ DÍL S NÁZVEM: „STŮL PÁNĚ“

Kristova oběť nedovolovala, aby stůl prvokřesťanské hostiny byl zván „oltář“ (řec.thysias-
terion, lat.altare).  Byl nazýván „stůl Páně“ (řec. trapedza Kyriu, lat.mensa Domini). Když se 
začalo hovořit o večeři Páně jako o oběti, uvedl do církve označení „oltářů Cyprian. Původně se 
jednalo o dřevěný stůl na čtyřech nohách. Tento dřevěný stůl se stal vlivem úcty k mučedníkům 
později zděným oltářem v podobě náhrobku. Východní církev zachovala tvar oltáře v podobě 
stolu. Po několik staletí byl oltář přístupný ze všech stran. Později se přesunul ke stěně. Na 
západě od 11. století se nad ním začala objevovat nástavba, nástavec. Oltáře jsou buď pevné, 
nebo přenosné. Oltář se skládá ze spodní části – menza, ze středové, která je nazývána predela 
a z horní části zvané retábl. Reformace vystoupila proti mši jako obětování, a tím byla i proti 
oltáři, zvláště reformátor H. Zwingli. Do centra bohoslužebného prostoru byla postavena ka-
zatelna. V utrakvistické církvi se užívaly gotické archy a později též renesanční oltáře. Byly 
nahrazeny barokními oltáři v době protireformace. V Církvi československé husitské se stal 
v souvislosti s reformou bohoslužby ve 20. letech 20. století středem liturgického prostoru 
bohoslužebný stůl. Je označován bohoslužebný stůl Páně podle starokřesťanského způsobu 
(srov. 1. Korintským 10,21 a Lukášovo evangelium 22,29). 

JERONÝM PRAŽSKÝ
Druhý díl ze třídílné série o mistru Jeronýmu Pražském

JERONÝM REALISTA
„V důsledku středověkého vítězství nominalismu bylo univerzálním pojmům ponechána 
úloha pouhých jmen, s nimiž lze nakládat podle libosti. Jádrem celého problému je otázka, 
zda existuje zdroj pravdy vyšší než člověk a nezávislý na člověku. Odpověď na tuto otázku je 
rozhodující pro naše chápání povahy a osudu lidstva. Praktickým důsledkem nominalistické 
filozofie je popření reality rozpoznané intelektem; namísto toho postuluje, že realitou je vše, co 
vnímáme smyslově. Jakmile se takto proměnilo přesvědčení o tom, co je skutečné, změnilo se 
směřování celé kultury. Ocitli jsme se na cestě k modernímu empirismu.“  (Richard Weaver)
Výše uvedený citát od politického filozofa Richarda Weavera napovídá, o čem bude druhý 
díl našeho seriálu o mistru Jeronýmu Pražském. Prvorepubliková a marxistická historiografie 
často redukovala problematiku kacířů Jana a Jeronýma na kritiku církve v sociální oblasti, tj. 
trojpapežství, prodej odpustků a nákladný život prelátů na úkor prostého lidu. Problém jako 
takový však byl ve věroučné oblasti, kde církev na Zemi měla být prostá a chudá a to z jasného 
důvodu, protože hlavou církve není papež, nýbrž Kristus a duchovní jako lidé nemají žádné 



právo na udělování rozhřešení a už vůbec ne, když žijí ve smrtelném hříchu. Spor o univerzálie 
byl skutečnou příčinou upálení obou mistrů. Jeroným se na svých studiích zcela určitě dostal 
přes Viklefovo učení do styku s Platónem. Silný platónský vliv je patrný právě u Viklefa 
a dalších realistů. Celý problém sporu se může zdát na první pohled složitý i banální zároveň, 
ale v důsledku věcí zcela mění pohled na skutečnost kolem nás, jak si správně všímal filozof 
Weaver a další novodobí realisté.
Nejprve k rozdělení tzv. realismu a nominalismu, tedy dvou polarit lidského myšlení, jak 
nesprávně uvádí pozitivistická věda (moderní věda). Realisté, v našem případě Jeroným Praž-
ský, učí, že na člověku a lidské společnosti existuje nezávislá skutečnost, kterou zachycujeme 
prostřednictvím pojmů, které nemohou být libovolné, protože se chceme přeci něco dozvědět 
o charakteru námi myšlené reality. Můžeme si vzít příklad z živočišné říše. Například pes je 
živočich a nemůžeme mu přidělovat libovolně myšlené pojmy. Pakliže chci poznat realitu psa, 
musím otevřít své myšlení a identifikovat znaky, které jsou pro něho typické. Jedná se o vztah 
myšlení člověka k realitě, kterou sám nevytvořil, což vyžaduje velkou dávku intelektuální 
disciplíny. Pes totiž není jen tento konkrétní, který se vedle mě v tuto chvíli dožaduje pozor-
nosti a lásky, ale pes je rovněž každý další pejsek jiné barvy nebo rasy. Pojem psa je naprosto 
obecný a poznáváme jím tak velké množství individuálních psích jsoucen najednou. To je 
stejně objektivně existující jako každý individuální lidský společník. Oproti tomu nominalista 
říká, že jednotlivé a individuální jsoucí nemůže obsahovat jedno obecné a bezrozdílné určení. 
Dle nominalismu nemůže žádný pes existovat v obecném smyslu, protože na světě existují 
jen vzájemně si podobná zvířata, ale díky jejich podobnosti je označujeme stejným slovem 
(nomen). Jedná se o člověkem vytvořenou slovní konstrukci, která napomáhá orientaci ve sku-
tečnosti, ale idea psa, která je přítomna v každém pejskovi zkrátka neexistuje.
Realismus Jeronýmova ražení říká, že univerzální ideje v boží mysli (v našem případě idea 
psa) jsou předlohy všech projevených věcí (tedy existujících a odlišných pejsků). Tedy než 
vznikli psi, musela nejprve v Boží mysli existovat idea – myšlenka psa a následně mohlo 
vzniknout xy psů, každý trochu jiný, ale v principu obecnosti podílející se na původní Boží 
myšlence psa, která jejich existenci předchází. Jeroným věděl, že tyto univerzálie jsou pravou 
realitou, která určuje náš lidský svět jako jejich důsledek. Ideje v Boží mysli jsou poznatelné 
rozumem a zkušenost s naším světem by měla jít uchopení univerzálií naproti. To se však 
neděje. Realistický pohled nepovyšuje jiného člověka nad druhého v otázce blízkosti Bohu 
2 zde narazila u Jeronýma a Jana kosa na kámen. Celá církevní hierarchie tímto učením byla 
ohrožena, protože u hříšníků nemůže být jeden určenější a druhý ne. Člověk-kněz ze své 
svévole nemůže dávat rozhřešení dalšímu člověku. Navíc lidská pravidla blízkosti Bohu jsou 
pravým kacířstvím a protivením se Kristu. Ideje nejsou člověčím výmyslem, který nominalisté 
redukovali na pouhou slovní abstrakci. Jeroným naprosto odmítá, že by Bůh při stvoření jednal 
bezmyšlenkovitě a nahodile. Ovlivněn Platónem, Aristotelem a Augustinem Jeroným tvrdí, 
že  Bůh vše činí rozumově a plánovitě, proto v Boží mysli existují ideje, kterými zapříčiňuje 
svět a je jich tolik, kolik existuje druhů stvořených věcí, čímž říká, že jednou ideou nemůže 
existovat člověk a pes zároveň. V kvestii UAPR (Utrum a parte rei universalia sit necessarium 
ponere pro mundi sensibilis armonia – Zda je ten, který stvořil a zachovává jednotlivá bytí svě-
ta, nejvyšším a neměnným dobrem) vyzdvihuje nejvyšší ideální univerzálie (obecniny) v Boží 
esenci, vně stvořených jednotlivin (lidí, zvířat, věcí atd.). Dle Jeronýma zde tedy jednoznačně 
stojí dva typy bytí; první je věčný Boží svět idejí stojící v protikladu ke stvořenému, smysly 
vnímatelnému světu kolem nás nižší kvality.



PROŽILI JSME
Letošní advent a vánoční svátky jsme prožili, jak to jenom šlo, v rámci všech opatření i do-
poručení. Mnohé, na co jsme po léta zvyklí, se nemohlo konat. Jak jsme prosinec prožili? 
Posíláme pár fotek a informací.

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY

Spor o univerzálie se zdá být sporem abstraktním, historickým a neodpovídajícím na problémy 
dnešní doby, ale opak je pravdou. Nominalistický odpor k existenci řádu, který nestvořil člověk, 
se přetavil do různých politických koncepcí, např. multikulturalismu, kdy tvrdí, že všechny 
kultury jsou si rovny, protože jsou nesouměřitelné; sobeckému individualismu, v jehož ústředí 
dokonce existují volby pohlaví nebo tolerancí k náboženskému násilí přicházejícího z jiných 
kulturních okruhů.
Jeroným s Janem ohrožovali středověkou církev, protože učili Pravdu. Všeobecnou, platnou 
a na člověku nezávislou Pravdu, kde není místo pro výsady kněžích a jejich duchovní i světskou 
moc nad ostatními lidmi. Dnes je Jeronýmův a Janův odkaz rovněž aktuální, protože člověk 
se nemění, pouze kulisy jím vytvořené vytváří klam pokroku.

Váš bratr Michal Ševčík

Zahájení doby adventní 
v blanenském dřevěném kostele, 
požehnání adventních věnců

Bohoslužba o druhé 
adventní sobotě v Rudici



Blansko kostel, omezená účast a hygienická 
opatření při bohoslužbách, vánoční výzdoba

Čtvrtá neděle 
adventní 
v Rousínově 
a Ježkovicích

VÁNOČNÍ  BOHOSLUŽBY



Na Štěpána 
v Lysicích

Zvěstování evangelia  
o narození Páně 
na Brťově

Boskovice o svátku 
Narození Páně, 
ranní bohoslužby



Všechny bohoslužby, po celý rok, 
doprovázela na varhany naše
varhanice Niky Slavíčková. 
Bohu díky za její službu. 
Jí upřímné a velké poděkování 
za obětavost a službu.

SVÁTEK RODINY PÁNĚ  
27. 12. 2021

Na Štědrý den jsem pro vás sloužil šest 
bohoslužeb, čtyři na Hod Boží a čtyři na svátek 
mučedníka Štěpána. Každá bohoslužba byla 
na jiném místě. 
V poledne 24.12. jsme vyrazili do Rousínova 
a sváteční trojdenní zakončili v Rudici. Bohu dík 
nám přálo počasí i vaše účast a pochopení, kdo 
jste měli porozumění i ochotu na bohoslužby 
přijít i v současné době. Díky všem, kdo to 
nevzdali a naše služba měla smysl! 
Díky za podporu. 

Bohoslužby ve Křtinách – spolužačky Jarmila Brychtová a Jindřiška Tarnovská



V neděli 27.12. jsme s varhanicí Niky, po třídenním bohoslužebném maratonu (24., 25., 
26. 12.), vyrazili v 7:00 hodin ráno na bohoslužby do Boskovic. Potom zpět do Blanska 
na 9:00 hodinu. V současnosti, kdy mnozí říkají, že kvůli obavám z covidové nákazy do kostela 
nepůjdou, ač se potom hrnou mezi regály v přeplněných supermarketech atd…si zaslouží náš 
obdiv naši nejstarší. 
Při evangelijním čtení o Simeonovi a Anně (Lukáš 2, 22-40), jsme je skutečně měli mezi 
sebou! Bohu díky!
Simeonem je nám (87letý bratr ing. František Novák. Jezdí, i v tomto věku, z Adamova 
na bohoslužby vlakem. Ochotná sestra Vlaďka jej od vlaku doveze do kostela. A to už zvládl 
díky síle od Boha i covid, když byl v lázních!) 
Annami jsou nám (Andělka Zemánková, která ve svých 88 letech! chodí do svého milovaného 
kostelíčka, každou neděli pěšky! Fanuška Viktorinová, s níž na Nový rok oslavíme 87 let, 
vždycky připomíná Pán Ježíš je pořád se mnou, a proto se nebojím! A Dáša Bačkovská. Jako 
onkologický pacient je znamením pro všechny, kdo fňukají a nemají proč! Všechno zvládá 
a přemáhá silou víry!)
Anny a Simeone, moc vám děkujeme za povzbuzení i vyučování nás všech ostatních vašim 
příkladem!

Po blanenských bohoslužbách jsme jeli na 11:00 hodinu na Brťov. Po bohoslužbách zpět 
do Blanska. Naši varhanici Niky jsem odvezl domů na oběd a jel na 12:30 hodinu do kostela 
na pohřební obřad pana F. Horčici z Brťova-Jenče.
Jenže, pan varhaník Martin Jakubíček zapomněl, při všech vánočních povinnostech, že má 
na pohřeb k nám do Blanska, přijít hrát. To se může stát a je to pochopitelné. Jenže bylo 
12:25 hodin. Tak rychle jedu pro naši varhanici Niky. Doslova od oběda rychle do kostela a ona 
musela okamžitě začít hrát, bez přípravy, do kostela na pohřeb! Martin J. během pohřebního 
obřadu přijel a dohrál, Niky doobědvala… a jela nachystat všechno do Křtin na další boho-
služby. Obětavá Lidka Hadačová přijela autobusem z Vyškova a se vším pomohla. Čekala 
před tím hodinu ve Křtinách! Zatím jsem jel s pozůstalými a brťovskými pochovávat pana 
F. Horčicu do hrobu na Dlouhé Lhotě!
Po pohřbu jsem to stihl tak, že ve 14:30 hodin dojíždím na bohoslužby do Křtin.
Pár nejvěrnějších už čekalo na začátek vánoční bohoslužby. Co bylo obzvláště milé? I v této 
době nechyběli naši vděční, nejstarší! sestry Jarmilka Brychtová a Jindra Tarnovská dopro-
vázené svými dcerami. Obě mají 88 let! Je až neuvěřitelné, že společně zasedly, v roce 1938, 
do jedné lavice ve křtinské škole. Řídícím učitelem ve škole byl bratr František Hloušek. Ten 
byl od roku 1922 až 1975 duchovním naší církve. Zajímavostí je, že bratra Hlouška zavřeli 
do vězení nacisté i komunisté…

A tak vlevo je malá foto připomínka na sestry Jarmilku a Jindru.
Ze Křtin jsme jeli ještě na bohoslužby do Ruprechtova a Račic. Tak takový byl ve zkratce 
jeden vánoční den. Šťastně jsme se v 19:00 hodin vrátili do Blanska. I tahle někdo prožívá 
dobu covidovou… ve službě lidem kolem sebe.

Martin a spolupracovníci, bez nichž by se to nedalo všechno zvládnout! 



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Smlouva mezi Bohem a člověkem – 4. část: Nová smlouva

Spasení, které Kristus nabízí, slouží jako morální základ Nové smlouvy. Také učení Staré-
ho zákona obsahuje i morální důrazy, novozákonní pisatelé se ale jen velmi zřídka odkazují 
na zákon Staré smlouvy jako na důvod k morálnímu životu. Morální aspekty byly ve Starém 
zákoně chápány především jako závazek dodržovat řadu specifických zákonů a přikázání. 

V Nové smlouvě jsou však morální zásady ukotveny v reakci na žijícího Krista. Filipským 
2,1-8: „Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství 
Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou 
lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitnos-
tí, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli 
to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: 
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal 
na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti 
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“

Nová smlouva stanovuje obecné principy a nikoli detailní nařízení. V Židům 8,9 je 
řečeno, že Nová smlouva není jako Stará smlouva. Ve Staré smlouvě jsme viděli, že vše bylo 
popsáno do nejmenšího detailu, jako kdyby to bylo určeno malým dětem. Nová smlouva 
je však formulována jinak – jako by byla určena již dospělým dětem nebeského Otce, kteří 
s ním mají blízký vztah. Příklad: Ve Staré smlouvě byly zákony týkající se chlebů pro 
Hospodina formulovány následovně (Leviticus 24,5-6): „Vezmeš bílou mouku a upečeš z ní 
dvanáct bochníků: každý bochník bude ze dvou desetin éfy. Položíš je před Hospodinem 
na stůl z čistého zlata do dvou sloupců, šest do sloupce.“ Když se díváme do Nové smlouvy, 
čteme (1. Korintským 11,2): „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete 
smrt Páně, dokud on nepřijde.“ Nenacházíme zde žádný předpis, který by nám říkal, jak 
máme upéci chléb pro večeři Páně, ani žádné instrukce o tom, na jaký podnos hotový chléb 
položit. Dokonce zde není řečeno ani to, jak často máme večeři Páně slavit. 

Nová smlouva se zaměřuje spíše na srdce a na podstatu věci a dává nám plnou svo-
bodu, abychom pod vedením Ducha Svatého nalezli vhodný předpis, podnos i stanovení 
času. Židům 8,6-10: „Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem 
vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, 
nebylo by třeba připravovat druhou. Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: ‚Hle, přicházejí dny, 
praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou, ne jako 
byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je 
vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví 
Hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví 
Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem 
a oni budou mým lidem.“ Židům 8,13: „Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první 
je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.“ Nová smlouva nahrazuje starou, 
křesťané již nejsou pod Starou smlouvou. V Matouš 28,19.20 čteme: „Jděte ke všem 
národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až 
do skonání tohoto věku.“ Smluvní strany Nové smlouvy jsou na jedné straně Bůh, na druhé 



straně pak učedníci ze všech národů, kteří se nechají pokřtít (Stará smlouva byla uzavřena 
pouze s izraelským národem). 

Vstupním znamením Nové smlouvy je křest (ve Staré smlouvě to byla obřízka). 
Nově získané Ježíšovy učedníky máme nejprve pokřtít, pak teprve učit Boží pravidla pro 
život. Nová smlouva byla ustanovena samotným Ježíšem při jeho poslední večeři před 
ukřižováním, jak o tom píše Lukáš 22,19-20: Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával 
jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A prá-
vě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná 
mou krví, která se za vás prolévá.“ Znamením (pečetí) Nové smlouvy je Večeře Páně 
(ve Staré smlouvě to byla sobota 4. přikázání, tedy její zachovávání jako dne odpočinku). 
Účastí na Večeři Páně tedy mimo jiné také stvrzujeme, že patříme k Božímu lidu Nové 
smlouvy. Nová smlouva je o mnoho lepší než stará. V Nové smlouvě Bůh jedná s milostí 
a milosrdenstvím a Kristus, náš zástupce a jistota, naplňuje smluvní požadavky za nás. 
2. Korintským 5,21: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom 
v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ 

Ve Staré smlouvě bylo požadováno dodržování 613 pravidel (Desatero přikázání a Moj-
žíšovy zákony), v Nové smlouvě nacházíme Ježíšovo přikázání milovat. Jan 13,34-35: 
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy 
se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 
jedni k druhým.“ Toto přikázání milovat je v Novém zákoně mnohokrát opakováno. Nová 
smlouva zahrnuje všechny morální zákony staré smlouvy, avšak prezentuje je odlišným 
způsobem (na základě obecných principů a ne ve specificky detailních nařízeních), má 
rozdílné důrazy (milost, říkající „je uděláno“ a ne zákon, říkající „dělej“), má širší roz-
sah (všechny národy a ne pouze Izrael) a má také rozdílná znamení (křest místo obřízky, 
Večeři Páně místo soboty). 

Takzvaný Jeruzalémský sněm měl rozhodnout, jaký vztah mají mít křesťané k zákonu 
staré smlouvy, zvláště se řešilo, zda se musí křesťan také podrobit obřízce. Jeho závěr byl, 
jak dosvědčují Skutky apoštolské 15,28-29: „Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: 
Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: Zdržujte se 
všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, 
a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“ 
Příště budeme uvažovat o tom, co to znamená, že Kristus je naplněním zákona.

Ing. Jiří Rokos z Černé Hory

CÍRKEV
V lednovém čísle našeho zpravodaje vám nyní představíme církev s názvem Jednota bratrská.

STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ
Jednota bratrská, ve světě známá jako UNITAS FRATRUM, Iglésia Morava či Moravská 
církev, se zrodila v závěru velkých společenských a náboženských proměn v Čechách 
(husitství). Ovlivněna učením Petra Chelčického byla založena v Kunvaldu v regionu dnešních 
východních Čech v roce 1457–1458.
Skupina, která se shromáždila kolem bratra Řehoře, zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky 
a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní 
tradice. Církev se rychle rozrůstala a šířila po Čechách a na Moravě.



Mezi nejvýznamnější představitele patřil Lukáš Pražský, Jan Černý – lékař, Jan Augusta, Jan 
Blahoslav, Jan Jessénius – lékař nebo Jan Amos Komenský.
Jednota bratrská byla od samotného počátku pronásledovaná a nechtěná. Na počátku 17. století jí 
však přece jen bylo dopřáno trochu svobodného života. Netěšila se z něj však dlouho. Prohraná 
bitva na Bílé hoře roku 1620 znemožnila její existenci, stejně jako všech ostatních reformačních 
církví. Mnoho lidí opustilo veškeré své jmění a raději odešlo do exilu. Někteří však byli donuceni 
zůstat doma a snažili se v tajnosti svou víru uchovat. Byli posilováni ze zahraničí, povzbuzováni 
Písmem a inspirováni tajnými setkáními. Tímto způsobem přežili celé století.

OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ
V letech 1722 až 1727 několik rodin z Moravy, převážně z Fulneku i z jiných míst, které zacho-
valy tradice původní Jednoty, našlo pod vedením Christiana Davida útočiště v Sasku, na panství 
hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Tam vystavěly osadu, kterou nazvaly Herrnhut (místo 
pod ochranou Páně, zároveň však i na stráži pro Pána), česky Ochranov. Nebylo snadné vybudo-
vat jednu církev z různorodých skupin, přicházejících z různých míst a prostředí. Z písemností 
tehdejších bratří se dokonce dočteme, že společenství nebylo daleko od vzájemného rozkolu, ale 
v roce 1727 je Bůh provedl procesem vzájemného pokoření, smíření a nalezení shody v řádu pro 
další společný duchovní život. Vrcholem celého proměňujícího období pak bylo mocné jednání 
Ducha svatého během slavení večeře Páně 13. srpna, kdy se jim dostalo rozhodujícího zážitku 
vnitřního sjednocení. Moravští bratři tím vším započali zcela novou etapu. 
V roce 1732 vyslali první misionáře k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři. Brzy 
následovaly další misie: do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky...

JEDNOTA BRATRSKÁ V ZEMI OTCŮ
Ve své vlasti, v „zemi otců“, směla Jednota bratrská znovu zapustit kořeny až po císařském 
ediktu (protestantský patent) z roku 1861. První sbor obnovené Jednoty bratrské byl založen 
roku 1870 v Potštejně, poté následoval sbor v Dubé u České Lípy roku 1872. Před první svě-
tovou válkou vznikly ještě další nové bratrské sbory v Ústí nad Orlicí, Praze, Jablonci nad 
Nisou, Duchcově, Turnově, Mladé Boleslavi, Nové Pace a v Herzogwaldu. Jednota bratrská 
pracovala v Českých zemích jak mezi Čechy, tak mezi Němci. Již od počátku se rozvíjela 
sociální práce mezi sirotky (sirotčince v Čermné a v Dubé u České Lípy) a též práce misijní 
(František Chleboun působil v jižní Africe mezi Kafry a Hotentoty). Státem uznanou církví 
se Jednota bratrská v rámci Rakouska-Uherska stala poté, co se ve Vídni přihlásila o regist-
raci na základě říšského zákona z roku 1880. Patřičný záznam byl uložen v říšském archivu 
v Liberci (Reichenberg). Jednota bratrská zpočátku užívala názvy Evangelická církev bratrská 
nebo Ochranovská církev bratrská.
Po vzniku samostatného Československa byl roku 1921 pro české bratrské sbory přijat oficiální 
název Jednota bratrská. V období první republiky Jednota bratrská sice spolupracovala s novou 
Českobratrskou církví evangelickou (vzniklou spojením dosavadní reformované a luteránské 
církve v českých zemích), ale udržovala si odstup od dobových vlastenecko-náboženských 
a liberálních nálad.
Ve třicátých letech čítala Jednota bratrská 10 sborů českých (cca 5400 členů) a pět sborů německých 
(cca 2 000 členů). Roku 1935 byla Jednota bratrská rozdělena na dvě autonomní části – okrsek 
český a německý. Po 2. světové válce a odsunu sudetských Němců však německý okrsek zanikl. 
Ve dvou z bývalých německých sborů (Jablonec nad Nisou, Dubá u České Lípy) byla započata práce 
mezi Čechy. V Liberci bylo navázáno na předválečné bratrské působení a posléze se tamní misijní 
stanice stala samostatným sborem. Od roku 1946 pak měla Jednota bratrská v Československu 



i vlastní biskupy, prvním byl zvolen Václav Vančura (ordinován bratrskými biskupy z Ameriky 
a Velké Británie, a to 20. července 1946 ve starém bratrském sboru v Mladé Boleslavi).
Na generálním synodu v Bethlehemu, 5. září 1957, byla prohlášena Jednota bratrská v zemi 
otců za samostatnou provincií (v pořadí pátou) ve svazku Unitas Fratrum. Začátkem šedesátých 
let měla česká Jednota bratrská celkem osmnáct sborů a další dvě desítky započatých misijních 
míst. Pod státním dohledem komunistického režimu však neuměla řešit mnoho různých otázek 
jak teologických, tak i eklesiologických, a uvnitř církve postupně narůstaly spory.

SOUČASNÝ ŽIVOT JEDNOTY BRATRSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE OD PÁDU 
KOMUNISMU
Po pádu komunistické diktatury v roce 1989 se v české společnosti otevřely církvím nové 
možnosti. Jednota bratrská začala znovu zakládat nejen nové sbory, ale po více jak 300 letech 
i základní a mateřské školy. První z těchto škol byla otevřena v roce 1992 v Liberci. Vznikla 
také Misijní škola Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, jejímž úkolem je vzdělávání nových pracov-
níků církve. Začala se také rozvíjet sociální péče o staré občany. První z těchto organizací se 
stala liberecká Diakonie Beránek. Zároveň ale vygradovaly uvnitř církve desítky let neřešené 
spory. Konflikt eskaloval v letech 1998–1999 roztržkou, a část tehdejších kazatelů především 
ze starší generace odešla spolu s řadou lidí do ČCE.

PO ROCE 2000
V roce 2000 Jednota bratrská vstoupila do postního období a prošla vnitřní duchovní revizí. 
Představitelé jednotlivých sborů vyznali Pánu Bohu hříchy, které předchozí generace v průběhu 
celého 20. století neřešily, a společně deklarovali, že chtějí žít podle vzoru svých duchovních 
otců v opravdovém následování Ježíše Krista.
V roce 2001 a 2002 proběhly dva zásadní bratrské synody, které přijaly vizi: „Po vzoru našich 
otců vybudovat církev na apoštolském a prorockém základě.“ Cílem se stala obnova duchov-
ního životního stylu původní Jednoty bratrské, která, inspirována prvotní církví, vyvíjela 
na našem území od svého vzniku až do roku 1620 bohatou a různorodou činnost.
V inspiraci ze života otců Jednoty bratrské, kteří v historii uzavřeli s Bohem dvě zásadní 
smlouvy (v roce 1464 tzv. „Svolení na horách rychnovských“ a v roce 1727 v saském Ochra-
nově), se současná Jednota rozhodla podobný slib obnovit 17. listopadu 2003. Opětovně se 
v něm zavázala plně následovat Ježíše Krista. 
Jednota bratrská se více otevřela veřejnosti a při sborech vznikala nová sociální, vzdělávací, 
volnočasová a další díla. V roce 2007 oslavila 550. výročí své existence. V památný den vzniku 
Jednoty bratrské, 1. března, byl uspořádán slavnostní večer, kterým byla zahájena putovní 
výstava mapující historii církve od jejího počátku až po současnost. Bratr Mirek

TVÁŘÍ V TVÁŘ
Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společen-
ství. Prožíváme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář a ztížily 
vnímání jeden druhého. Potřebujeme se vidět tváří v tvář. Nikdy nebylo tak zjevné, jak je pro 
nás důležitá komunita, bez níž chřadneme a ztrácíme radost a motivaci. Epidemie je v jistém 
smyslu velkým exilem, kdy jsme přišli o mnohé jistoty. Církev prošla v dějinách mnoha epi-
demiemi, ale nikdy se nepřestala fyzicky scházet. Je to doba velkého tázání po podstatě církve 
a jejích aktivit, po závislosti naší zbožnosti na bohoslužebném servisu, po duchovním stavu 



MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání 
zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím 
a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný 
čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete 
se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo 
vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné mod-
litební úmysly. Budu se snažit je pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, 
budu moc ráda. S vámi na Vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat 
osobně, vy na Blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.    

Sestra Lidka

rodin, po schopnosti církve sloužit novým způsobem a mimo své budovy. Mnohé věci, které 
by byly dříve nemyslitelné se ve sborech změnily během několika týdnů. Církev se naučila 
mnohem lépe komunikovat v online světě. A nyní nás čeká doba, kdy možná budeme muset 
být připraveni na pomoc lidem, na které krize a epidemie dopadla nejhůře.
Nový cyklus s názvem „Tváří v tvář“ je příspěvkem k současné době. Právě pojem tváře 
je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, 
bezprostřednosti, hledání a vztahu. 
Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří, zápasícím Jákobem, rozzářenou tváří 
Mojžíše, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím tvář nepřátelům. Připravuje 
pro vás bratr Jiří

První díl 
Biblický text, přečtěte si: Žalm 27,7-14 

Když byla do Jeruzaléma vnesena Boží schrána, čteme v 1. Paralipomenon v 16. ka-
pitole, že David přikázal lévijcům, aby chválili Hospodina. V této chvále slyšíme výzvu 
opakující se v Žalmu 27: „ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte se 
na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“ Hospodin chce být hledán. 
Ač je nám v našem životě blíže, než si myslíme, nevnucuje nám svou přítomnost a čeká, 
zda o ni budeme stát. Zda budeme chtít slyšet. Smutnou realitou ovšem je, že většina z nás 
ve skutečnosti nechce, aby k nám Bůh konkrétně mluvil. Díváme se, ale nevidíme, máme 
uši, ale nechceme slyšet. Máme nastavené nejrůznější filtry, aby nám Boží hlas nezasahoval 
do našich věcí. Hledáme Boží tvář nikoli v dobách dobrých, ale často pouze v krizích nebo 
situacích, v nichž už si sami nevíme rady. Když hledáme Boží vůli pouze v době těžkostí, 
často ji nejsme schopni nalézt nebo nám chybí Boží ujištění, protože nám jde spíše o řešení 
našeho problému než o Boha samotného.

Protože nehledáme Boha ustavičně, neznáme jeho hlas a nerozumíme mu tak, jak by-
chom mohli. Na druhou stranu, kdykoli se obracíme k Bohu a upřímně hledáme jeho tvář, 
Hospodin se nás vždy ujme. Čas současné epidemie vedl mnoho lidí k obnově modlitebního 
života v naslouchání Bohu. Tam, kde jsme ztratili servis našich bohoslužeb a setkání, aby 
se vytvořil prostor pro nové hledání Boží tváře.



LUŠTÍME
Novou rubrikou ve farním zpravodaji bude luštění a hádanky. Zašlete nebo přineste 
nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme a odměníme knihou.

Pamatujme, v lednu 2021 prosíme za:
-  za obnovu modlitebního života církve i nás samotných v dobách dobrých i těžkých. 
- za obnovu naslouchajícího interaktivního života s Bohem, který přináší novou inspiraci. 
- Za všechny nemocné
- za Boží vedení v době covidové i po-covidové, abychom jako církev i jednotlivci byli 

připravení na výzvy, které přijdou.
- za všechny, kdo nesou obětavě rozmanitou službu v naší farnosti v této době, ať nám Pán 

dává sílu
- za lidi, kterým nosíme farní zpravodaj, ať je Duch Svatý sám probouzí a sami chtějí přijít 

a růst ve víře. Ať to není naše lidská snaha, ale sám Pán, kéž jedná skrze nás a posílá tam, 
kde je to zapotřebí

- za ty kdo jsou doma sami, ať ve víře poznávají, že sami nejsou
- za štědré dárce na službu naší farnosti, ať mají z této služby radost a za ně děkujeme
- za Boží požehnání pro nás všechny do L.P. 2021
- - za ty, kdo mají různé výhrady proti nám, aby Bůh obměkčil srdce i nedorozumění.
 Amen.

Duch svatý
hlas
holubice
Jan Křtitel
Jordán
lid
milovaný
mlat
modlitba
nebesa
obuv
oheň
prorok
rozvázat
ruka
Syn
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BOHOSLUŽBY V LEDNU 2021
Středa
Slavnost Jména Ježíš

Text evangelia: Lukáš 2, 16-21
Zpíváme píseň: 228, 210

 1. 1. 9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Sobota 2. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu

Neděle – 2. po Vánocích

Text evangelia: Jan 1, 10-18
Zpíváme píseň: 233,210

3. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel 
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského

PROSÍME, VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM  
DŮLEŽITÝM INFORMACÍM

VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY 
Je možné slavit veřejné bohoslužby v omezeném počtu účastníků s dodržením obecně známých 
pravidel (psáno 26.12. 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 vymoženosti. 
Kdykoliv zatelefonujte, napište e-mail, když si nebudete jistí, jak to u vás s bohosluž-
bami 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. VĚŘÍM, ŽE S VŠEMI 
VĚRNÝMI PRONESEME NAŠE SPOLEČENSTVÍ I TOUTO DOBOU! 
Myslím to a píši z té nejupřímnější lásky k vám.

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb na základě Usnesení vlády České re-
publiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, 1374 a 1375 o přijetí krizového opatření.
Mimořádný nouzový stav je prodloužen do 22. ledna 2021 (viz usnesení vlády č. 1373 ze dne 
23. prosince 2020). Konkrétně se v otázce bohoslužeb jedná o tato opatření:
-  Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí 

daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení. 
Ale i tak věřím, že vytrváme, máme pro vás připravený potřebný prostor, kdo budete 
ochotní přijít i v této době.
-  Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se 

tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).
-  Zpěv je povolen do 5 osob.



Neděle (pokračování) 3. 1. 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

Středa – Zjevení Páně
Text evangelia: Matouš 2, 1-12
Zpíváme píseň: 222, 210

6. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

Pátek 8. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 9. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory 
Neděle

Text evangelia: Marek 1, 4-11
Zpíváme píseň: 229, 210

10. 1. 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

Pátek 15. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 
Sobota 16. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle

Text evangelia: Jan 1, 43-51
Zpíváme píseň: 43

17. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 22. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 23. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle

Text evangelia: Marek 1, 14-20
Zpíváme píseň: 71

 24. 1. 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 

Pátek 29. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 30. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle

Text evangelia: Marek 1, 21-28
Zpíváme píseň: 11, 49, 185

31. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje



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

A nakonec, i trochu povzbuzení i legrace ze sebe sama, v této vážné době. 
PF 2021 pro naši farnost připravil Pavel z Blanska.


