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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC BŘEZEN:

„Ne má, nýbrž Tvá vůle se staň.“  
     (Lukášovo evangelium 22, 42)

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho zpravodaje. 
Prožíváme společně Postní dobu. Ta je tréninkem pro vnitřní svobodu. Učíme se nad-

hledu a odstupu od toho, co nás zotročuje. Bude SKVĚLÉ, když každý osobně procítíme, 
že prožít tento čas znamená něco ubrat a něco přidat. JENŽE! 

Jak říká Hippocrates: „Než začnete člověka léčit, zeptejte se prvně, jestli se vzdá věcí, 
kvůli kterým je nemocný.“

Chci si život užít. To je věta, která mnohdy rozděluje generace. Lehká práce za dobrou 
odměnu. Hodně volného času. Časté dovolené, jídlo v restauracích, wellnes pobyty, různé 
nákladné sporty. Toto označují lidé za nutnou součást života. Starší generace často reaguje 
slovy: Jste příliš zhýčkaní. Kde je pravda? Podle výzkumu Národního ústavu duševního 
zdraví pandemie koronaviru zvýšila počet lidí s depresemi a sebevražednými sklony až 
na trojnásobek. Většinou jde o mladší lidi. Z různých průzkumů vyplývá, že omezeními, 
která přinesl covid, trpí mnohem více než lidé starší. Život mladých lidí se totiž změnil  
výrazněji. Byli více zvyklí chodit do restaurací, cestovat, utrácet. Mnozí by řekli: užívat si. 

„Už to nemůžu poslouchat, jak si vnučky i dcera pořád stěžují, že si nemohou užívat. 
Takzvané užívání si bylo smyslem jejich života. Když zavřeli wellnes centra, zdálo se, 
že zešílí. Pak zas začaly lamentovat, že jsou zavřené sjezdovky. Když jsem jim řekl, že 
si mohou přece vzít sáňky a jít do lesa, dívaly se na mě jako na blázna. Ony potřebují 
perfektně upravenou sjezdovku, ultradrahé lyže, luxusní oblečení a na místě pak obědy 
v restauraci, spoustu kafíček a svařáčků. Ony neznaly dobu, kdy něco nebylo, kdy si 
člověk něco nemohl dovolit a teď se hroutí při prvních malých překážkách. Pořád jen 
skučí, nadávají, mě už vůbec nebaví se s nimi stýkat,“ říká jednaosmdesátiletý Jaromír. 

„Mnozí starší lidé prošli traumaty, krizemi, vědí, že život přináší nepříjemné situace 
a mají vytvořené obranné mechanismy. Mladí lidé se nyní vlastně poprvé setkávají s ně-
jakou překážkou. Vyrůstali v mimořádně dobré době a to se odráží v tom, že jsou hůře 
schopni se adaptovat,“ říká Dalibor Špok. 

Naopak dnešní střední generace byla zvyklá v devadesátých letech budovat kariéry, vy-
dělávat, vzdělávat se. A generace nejstarší nad tím vším jen kroutí hlavou, protože většina 
jejich představitelů na nějaké velké užívání si neměla ani čas, ani peníze, ani možnosti. 
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Mnozí mladí lidé mají o těch starších často představy, že si v životě moc příjemných 
věcí neužili. Naopak starší si o mladých myslí, že si takzvaně užívají až nad své mož-
nosti. Bude tedy zajímavé sledovat, jestli pandemie v tomto směru něco změní, nebo se 
po jejím konci rozdílné životy generací zase vrátí do starých kolejí. „Je to fakt krize, co 
teď prožívám,“ říkají někteří…

Slovo Pokání a jeho obsah, které nám dává Postní doba, kterou nyní prožíváme, dnes 
u mnohých vzbuzuje spíše rozpaky. Pokání je zatížené v představě spousty lidí představami 
o sebemrskačství a vzbuzování ničivých pocitů viny. Není to jen vyhýbavým přístupem 
psychologie a různých ezoterických systémů, které se snaží vyhnout bolesti za každou 
cenu. Svou odpovědnost nese samozřejmě i církev, která se až příliš zabydlela ve světě, 
kde máme všechno. Jedno nám ale schází, jak by řekl Ježíš. Cesta pokání je způsobem, 
jak znovu nalézt, co jsme ztratili. Najít sebe sama, poznat, kdo doopravdy jsem. Po této 
úzké cestě mohou kráčet jednotlivci i celé skupiny lidí. Jestliže nesebereme odvahu poznat 
sami sebe, jestliže nepohlédneme bolesti do očí, budeme odsouzeni k neustálému hledání 
třísek v očích těch druhých. Může to však být ještě horší. Krize, které jsme součástí, není 
však jen špatná, co všechno nám současnost bere. 

KRIZE. Když odebereme z českého slova „kříže” všechny háčky a čárky, dostanete jiné 
slovo: KRIZE. Pochází z řečtiny. „Krino” znamenalo pro Řeky posuzování mezi dvěma 
protichůdnými variantami. Když prožíváme krizi, pak se ocitáme v pokušení posuzovat 
to, co se právě děje. Ježíš nás neučí soudit, nýbrž odevzdávat: „Ne má, nýbrž Tvá vůle se 
staň“ (Lukášovo evangelium 22, 42). V pokání jsme vyzváni k této modlitbě odevzdání. 
Musíme se naučit modlit jako Ježíš, když trpěl v getsemanské zahradě, abychom dovedli 
odevzdat svou krizi a dokázali se na ni podívat Božíma očima. To jest s láskou. Timothy 
Radcliffe vtipně říká: Krize je naše specialita podniku. Je-li křesťanství něčím výjimečné, 
pak právě tím, že neobchází krize, neutíká do nirvány, ale dokáže žít naději uprostřed 
beznaděje. Co jiného je pohled na Golgotu? Co jiného znamená, že prvním obyvatelem 
ráje je lotr, který byl ukřižován spolu s Kristem? Odnepaměti hledáme lék, který by 
nás zbavil utrpení. Technologie, drogy, psychologizování, zapomnění. Křesťanství je 
jediné náboženství, které přijímá všechno a ničemu se nevyhýbá. Přijmout krizi jako 
šanci pohlédnout na svůj život úplně novým způsobem a jít dál krizí vlastních proměn. 
Potřebujeme najít odvahu uvědomit si, že naše problémy nezmizí, ale v síle víry budou 
proměněné!            Váš bratr Martin

PS: Přináším Vám do rukou březnové číslo farního zpravodaje. Proč i v této době? 
Zkrátka Vás mám rád a pamatuji na Vás! Přijměte jej jako osobní zájem o Vás. 
Věřím, že si i této době vzájemně zachováme dobré vztahy. Díky.           MK



M o d l i t b a 
„Netěším se“ na dobu půstu, ale vím, že mi prospěje. 
Prosím Tě tedy, dobrý Bože, aby se pro mě stala časem milosti, časem 
vnitřního očištění a svobody. 
Prosím. 
Dej, ať rozpoznám, kde jsem se zapletla do závislostí. 
Daruj mi tyto dny postní doby jako dobu cvičení vnitřní svobody. 
Očisti mě od pochmurných obav, strachů, emocí, od hořkosti, zklamání 
a hněvu, aby na poli mého srdce mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice 
víry, lásky a naděje. 
Amen.       (S Vámi se modlí sestra Blanka Dubnová)

SVÁTKY V MĚSÍCI BŘEZNU

Postní doba pokračuje po celý měsíc březen. 
Významu postní doby jsme se věnovali v minulém čísle farního zpravodaje. Nyní si 
povšimneme významných dnů a svátků tohoto měsíce.

7. března – narození Tomáše Garrigua Masaryka (*1850) 
Tomáš Garrigue Masaryk byl prvním prezidentem samostatného Československa. Svou matkou 
byl vychováván v přísně katolickém duchu. Během studií na gymnáziu však začal o smyslu své 
víry pochybovat, vadila mu povinná zpověď a pokrytectví katolického náboženského života. 
„Chodit do kostela, modlit se, zvykově vykonávat obřady a podobně, to není těžké; ale být si 
stále vědom poměru k Bohu, mít úctu před každým člověkem a pomáhat mu, potlačovat svůj 
egoismus, žít rozumově a mravně – to je těžké a to je pravá zbožnost…“
Ovlivnilo jej i protestantské prostředí během studií v Lipsku. Manželka Američanka Charlotta 
Garrigue, vychovaná v unitářském duchu, přinesla ze Spojených států svobodomyslnější 
pohled na náboženství. Masaryka inspiroval i americký model odluky církve od státu. Pro 
přestup do evangelické církve se rozhodl po sňatku s Charlottou. Událost připomíná nápis 
na pamětní desce v předsíni evangelického kostela v Heršpicích u Vyškova: „V tomto chrámě 
dne 31. srpna 1880 byl přijat do církve naší prof. dr. T. G. Masaryk, náš první president.“ 
Důležitá pro něj byla reformační tradice, husitství a odkaz Mistra Jana Husa a Jana Ámose 
Komenského.

28. března – narození Jana Ámose Komenského (*1592) 
Jan Ámos Komenský byl významný muž Boží, teologický myslitel, filozof, humanista 
a zakladatel odborné pedagogiky. Byl také posledním biskupem Jednoty bratrské. Mnoho 
úsilí věnoval myšlen¬ce na vytvoření pansofie, všeobecné vědy či vševědy. Domníval se, že 
účelným spojením víry v Boha a vědeckého poznání by lidská společnost konečně prozřela, 
odklonila by se od nesmyslného násilí, a že povinností každého člena této společnosti by bylo 
pracovat na svém sebezdokonalení. Za velmi důležité považoval vzdělání. 
V životě se musel potýkat se spoustou tragédií a překážek – náhlá smrt nejbližších rodinných 
příslušníků, nepříznivá politická situace, která mu neumožnila věnovat se své práci a zůstat 
na jednom místě – občanská válka v Anglii, porážka stavovského povstání na Bílé hoře 



(vypovězení nekatolických církví, tedy i Jednoty bratrské ze země), Vestfálský mír jako 
ukončení třicetileté války (kterým byla česká emigrace odsouzena k trvalému vyhnanství a pro 
Komenského navíc v důsledku znamenal nepřijetí jeho návrhu reformy švédského školství). 
A vše bylo završeno požárem v polském Lešně, kde pobýval, při kterém shořela velká část 
jeho prací, přípravných textů i značná část jeho knihovny. Přesto se nevzdal, vždy začal 
znovu a nikdy neztratil víru – víru v Boha, která mu dávala sílu jít dál, a také víru v člověka, 
v humanizaci společnosti. 
Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, pohřben je ve valonském kostelíku v nedalekém 
Naardenu.

28. března – Květná neděle 
Květná neděle, latinsky Palmare či Dominica in Palmis, je poslední neděle v rámci čtyřicetiden-
ního půstu (tedy období, které začíná Popeleční středou). Květná neděle zahajuje nejdůležitější 
období Velikonoc – Svatý týden. 
Velikonoce patří mezi tzv. pohyblivé svátky. Datum Velikonoc se odvozuje od Velikonoční 
neděle, která je první nedělí po prvním jarním úplňku. 
V tento den si křesťané připomínají příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a počátek jeho utrpení. 
Ježíš byl lidmi vítán a oslavován, vítali jej palmovými ratolestmi, které mu házeli k nohám. 
V našich končinách byly palmové ratolesti nahrazeny kočičkami nebo vrbovými proutky. 
Květnou nedělí začíná Svatý týden neboli pašijový týden, ve kterém si křesťané připomínají 
poslední týden Ježíšova pozemského života, Jidášovu zradu, Ježíšovo umučení i vzkříšení. 
Svatý týden končí Velikonoční nedělí (letos 4. dubna). Dalšími dny Svatého týdne jsou Škaredá 
středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. 
Název pašijového týdne je odvozen od takzvaných pašijí, tedy biblického vyprávění o utrpení 
Ježíše Krista, které sepisovali jeho apoštolové. Nejčastěji se čtou pašije svatého Marka. Název 
pochází z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelních pasáží při liturgii (Passio Domini 
nostri Iesu Christi secundum… „Utrpení našeho Pána Ježíše Krista podle…“).

31. března – Škaredá středa
Právě ve středu zradil Jidáš Ježíše a prodal ho velekněžím za 30 stříbrných, odtud tento den 
získal své jméno. 
Jidáš Iškariotský byl jedním z 12 původních apoštolů Ježíše Krista. Otázka, proč Ježíše zradil, 
je předmětem různých hypotéz. Někteří poukazují na peníze, nebo na vliv satanův – Jan 
výslovně praví, že „ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho 
zradil“ (Jan 13, 2); podobně píše Lukáš: „Tu vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, 
který byl z počtu Dvanácti. „ (Lk 22, 3.) A jiní zase tvrdí, že v tom hrála roli politika – že Jidáš 
byl příslušníkem revolučního hnutí, jež usilovalo o svržení římské nadvlády, a dělal si naděje, 
že Ježíš bude v této věci nápomocen. Jidášova zrada mohla být projevem zoufalého zklamání, 
když si uvědomil, že Ježíš nic takového nezamýšlí. Každopádně Jidáš učinil rozhodnutí 
s tragickými důsledky. Následně se v Jidášovi hnulo svědomí a přinesl velekněžím a starším 
oněch třicet stříbrných nazpátek a řekl: „Zhřešil jsem: zradil jsem nevinnou krev.“ (Mt 27, 3-4.) 
Svoji zradu neunesl a oběsil se. Bylo třeba zvolit náhradníka za Jidáše, aby apoštolů bylo zase 
dvanáct. Dvanáctka znamenala jediné: 12 izraelských kmenů. Dvanáct učedníků představuje 
Izrael v malém. Dvanáctka jako symbol plnosti, kompletnosti – aby svědectví o Ježíši bylo 
předáváno kompletní a v plné šíři. Novým apoštolem se stal Matěj. 

Pro vás ráda připravuje sestra Radka



NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
DĚKUJEME VÁM za Vaši přízeň, modlitební, časovou i finanční podporu. Velmi si jí vážíme 
a je nám ctí být s Vámi. Děkujeme!
Věříme, že bude možné po celý měsíc březen 2021, podle stávajících nařízení vlády 
(psáno 22. 2. 2021), slavit i nadále bohoslužby v určitém počtu účastníků. 
Přijďte, klidně zavolejte, zeptejte se. Počítáme s vámi! 
Pravděpodobně se nebude i v tomto měsíci konat během týdne žádný program setkávání ve far-
nosti (biblické hodiny, náboženství, přípravy ke svátostem atd.). Jsou možná pouze setkání 
dvou osob. Proto pokračují veškeré rozhovory a přípravy ke svátostem pouze v osobní rovině. 
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 jsme schopni zajistit i nákup a odvoz autem, když budete, vy starší, 
potřebovat atd.        Rada starších a bratr farář Martin

P R O S B A O  VA Š I  P O D P O R U
Milé sestry a bratři, srdečně Vás zdravíme a obracíme se na Vás s prosbou o podporu.
Dne 27. března 2021 proběhne v naší republice sčítání lidu. I když je uvedení náboženského 
vyznání nepovinný údaj (stejně jako před deseti lety), celá naše společnost, ekumena a také 
sociologové z něho vyvozují závěry o podpoře konkrétního společenství. Podle toho, kolik se 
k nám přihlásí věřících, přiznává stát a jiné instituce naší církvi pozici ve společnosti a vliv 
na společenském dění. Podle tohoto údaje se tak odvíjí naše pozice na mnoha jednáních, při 
žádostech o různé dotace a granty, a to na dalších deset let.
Na základě takto získaných údajů se pak také hodnotí, kolik lidí má v dané obci o duchovní 
službu zájem, resp. zda lidé vůbec chtějí, aby jim nějaká duchovní služba byla poskytována. 
S ohledem na to jsou také rozdělovány finanční prostředky, ze kterých je činnost církví, potažmo 
jednotlivých farářů hrazena. V blízké budoucnosti, nejpozději do tří let, budou právě tyto údaje 
rozhodovat o tom, zda v konkrétním kostele, v konkrétní obci budou či nebudou slouženy bo-
hoslužby, křtiny, svatby, pohřby a mnohá další setkávání i služby, zda tam bude či nebude farář.
Bude to tedy Váš vztah k naší církvi a přístup každého člověka, který bude rozhodovat o našich 
budoucích možnostech. Dnes sice bratr farář obětavě jezdí sloužit bohoslužby desítky 
kilometrů do různých obcí, a to i pro pár lidí, ale v brzké budoucnosti už budeme moci 
pokračovat jen tam, kde bude konkrétní zájem a podpora.
Upřímně Vás tedy žádáme, ať už jste pokřtěni v naší církvi nebo jste našimi sympatizanty, 
podpořte nás, prosím, touto tak důležitou maličkostí. Pokud pak můžeme touto cestou žádat 
i o podporu dalších členů Vaší rodiny, budeme Vám za to velmi vděčni.

PROSÍME, AŽ BUDETE VYPLŇOVAT FORMULÁŘ SČÍTÁNÍ LIDU, DO KOLONKY 
SČÍTACÍHO FORMULÁŘE, V ČÁSTI NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ, VYPLŇTE 
SPRÁVNĚ NÁZEV CÍRKVE:

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Přejeme hodně síly do dalších dní, zdraví a pokoj Boží. 
Členové Rady starších Blansko a Vyškov spolu s farářem Martinem.



Audio záznamy ze všech bohoslužeb najdete na našich internetových stránkách  
www. drevenykostelik. cz. 
Podívejte se na videa z bohoslužeb na náš kanál na YouTube – Dřevěný kostelík 
Blansko. Další online bohoslužby na stránce: https: //www. aktualne. ccsh. cz/ 

POTŘEBUJETE SI POPOVÍDAT NEBO NĚCO PROBRAT S BRATREM FARÁŘEM? 
Pokud si potřebujete popovídat, cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem fará-
řem Martinem Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami nebo po nich. 
TAKÉ NA FAŘE V BLANSKU V ÚŘEDNÍ HODINY. 
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.

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

MODLITEBNÍ ÚMYSLY PRO SLAVENÍ BOHOSLUŽEB I DOMA
Jsme zvyklí na vzpomínku na naše zemřelé při bohoslužbách. Bohu díky, v některých rodinách 
se „zmobilizují“ i příbuzní, kteří běžně na bohoslužby nechodí a přijdou poděkovat za své 
blízké zemřelé. To je dobrá a letitá tradice. Pamatujme na to a dávejme své modlitební úmy-
sly, řekněte si o ně bratru faráři při událostech životních, křestních, manželských jubilejních, 
pamatujte na úmysl za konkrétní nemocné, při rozhodování nebo životních událostech. Více 
věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí spojí na jeden úmysl, je 
velká síla. 
Několik lidí z našeho společenství se každý den modlí za všechny ostatní. 
Každou neděli večer e-mailem posílám modlitební úmysly na daný týden. 
Pokud kdokoliv máte cokoliv na srdci, dejte vědět. Váš úmysl moc rádi zařadíme. 
Kdokoliv se budete chtít zapojit a modlit se spolu s námi, neváhejte a dejte o sobě vědět. 
Budeme moc rádi!

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V měsíci březnu nás čekají každoroční výroční shromáždění. 
Zhodnotíme na nich službu, práci i hospodaření našich farností za L. P. 2020. 
Srdečně vás všechny zveme. Rádi vás seznámíme s výsledky života našich společenství. 
Výroční shromáždění se konají v neděli 14. 3. ve 14:15 hodin ve Vyškově 
a v neděli 21. 3. v 9:00 hodin v Blansku. 
Těšíme se na setkání, věříme, že to bude zajímat mnohé z vás. Členové rad starších.

SVÁTOST POKÁNÍ, POSTNÍ ZPOVĚĎ
O poslední postní neděli 28. 3. 2021 bude při všech bohoslužbách vysluhovaná svátost Pokání 
s veřejnou zpovědí. Připravme se na tyto vzácné chvíle smíření a odpuštění. 



ZMĚNA ČASU

! Už tento měsíc, na konci března, se bude měnit čas na tzv. letní !
Opět budeme z 27. na 28. březen 2021, 2:00 –> 3:00 posouvat hodiny dopředu.  
Pozor, ať nepřijdete do kostela po bohoslužbách.

––––– UPDATE –––––
Dobrý den,
nevím, zda jste zaregistrovali vznik nového projektu Update, ale už zhruba 4 měsíce natá-
číme videa, která poté zveřejníme na sociálních sítích. Vzhledem k současné situaci jsme 
se rozhodli lidem přinášet povzbuzení. A právě tato forma může lidem umožnit pohlazení 
po duši, povzbuzení do nového dne, zamyšlení nebo i přiblížení se Bohu a třeba i poznání 
nových lidí v naší církvi. Je pro nás velmi důležité dostat povzbuzení co nejdál, a proto se 
obracíme na vás. Moc bychom si vážili toho, kdybyste nám pomohli právě se sdílením těchto 
videí. Je nám ovšem jasné, že každý člen farnosti nemá facebook nebo i třeba internet doma, 
ale přece jen ti, kteří facebook nemají, ale jsou schopní se dostat k videu přes youtube, tak 
bychom jim mohli posílat pravidelně odkaz. Níže v mailu vám posílám odkaz na facebook 
a zároveň na youtube kanál Update, abyste mohli sdílet všechno s ostatními bratry a sestrami. 
Videa vycházejí pravidelně po týdnech, ve středu ve 20:00 je vždy nastavená premiéra, a to 
jak na facebooku, tak na youtube kanále. 

A kdo vlastně jsme? 
Jsme parta mladých lidí z farností na Moravě, kteří organizují různé akce při Brněnské diecézi. 
Zabýváme se mladými lidmi, mladší mládeží, rodinami s dětmi a dalšími projekty. Bližší 
informace o projektu najdete buď na našich facebookových stránkách nebo na tomto odkaze: 
https://www.youtube.com/watch?v=vvwNf5rVdpM

Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/Update-103101831787236
Odkaz na yotube kanál: https://www. youtube.com/channel/UCIy_pqQxCokYh3OWhXzNBfw
Velmi si vážíme Vaší pomoci a aktivity.
S přáním hezkého dne       Marie Vostřelová (marievostrelova069@gmail. com)

(Pozn. red.: zkuste zkracovač!  https://1url.cz/@update)

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.

FARNÍ ZPRAVODAJ.
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…

JESTLIŽE VŠAK NEDOSTÁVÁTE ZPRAVODAJ PRAVIDELNĚ A RÁDI BYSTE JEJ 
MĚLI KAŽDÝ MĚSÍC, DEJTE NÁM VĚDĚT. MILERÁDI CHYBU NAPRAVÍME.



RADA STARŠÍCH V BLANSKU
Každou farnost neboli náboženskou obec (dále NO) nemá na starost pouze samotný 
farář, ale také rada starších. Protože současné Radě starších CČSH v Blansku končí 
funkční období, budeme na výročním shromáždění 21. 3. 2021 volit novou radu starších 
vč. předsedy rady starších. 
Každý, kdo je ochoten pro naše společenství něco dělat, má možnost zapojit se. Ochotní 
zájemci se zapisují na kandidátní listinu, která je v blanenském dřevěném kostele. 
Uzávěrka bude v neděli 14. 3. 2021. Děkujeme za aktivní přístup! 
Připomeňme si, jak se rada starších podle ÚSTAVY Církve československé husitské 
ustanovuje, a co je jejím posláním. 

Článek 21
RADA STARŠÍCH

(1) Rada starších je správním a výkonným orgánem náboženské obce. Spolu s duchovní 
správou pečuje o křesťanský život v náboženské obci, provádí usnesení shromáždění ná-
boženské obce a vyšších církevních orgánů a zajišťuje běžné záležitosti náboženské obce. 
Je orgánem statutárním, který je oprávněn činit ve všech věcech právní úkony náboženské 
obce; jsou-li právní úkony náboženské obce podle této Ústavy nebo podle Organizačního 
řádu či Hospodářského řádu vázány na souhlas vyššího církevního orgánu, může je rada 
starších učinit teprve po doručení tohoto souhlasu, jinak jsou od počátku neplatné i vůči 
třetím osobám (čl. 7 této Ústavy). 

(2) Členy rady starších jsou předseda rady starších zvolený shromážděním náboženské 
obce, farář a případně další v náboženské obci ustanovení duchovní a další nejméně dva 
laici zvolení z řad členů shromážděním náboženské obce (čl. 20 odst. 3, písm. a) Ústavy). 

(3) Rada starších se ustaví na svém prvním (ustavujícím) zasedání, svolaném předsedou 
rady starších nejpozději do 15 dnů od svého zvolení. Na ustavujícím zasedání zvolí z řad 
svých členů místopředsedu a finančního zpravodaje, popřípadě též další funkcionáře rady 
starších (např. zapisovatele či tajemníka, správce budov apod.). Poté složí do rukou biskupa 
nebo jeho zástupce slib věrného a odpovědného plnění úkolů, jež jsou radě starších Ústavou 
a církevními řády svěřeny. Složení rady starších a rozdělení funkcí oznamuje rada starších 
nejpozději do 10 dnů po ustavujícím zasedání diecézní radě stejnopisem podepsaného zápisu 
z ustavujícího zasedání rady starších, k němuž se přikládá stejnopis podepsaného zápisu ze 
shromáždění náboženské obce. 

(4) Řádně svolaná rada starších je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech jejích členů; usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných, 
pokud Organizační řád nebo Hospodářský řád nepředepisuje vyšší kvalifikovanou většinu. 

(5) Za radu starších jménem náboženské obce jedná společně předseda nebo místopředseda 
a farář. Písemné právní úkony, z nichž vznikají práva či povinnosti (smlouvy apod.), pode-
pisují společně předseda nebo místopředseda rady starších, finanční zpravodaj a farář, jinak 
jsou od počátku i vůči třetím osobám neplatné.

(6) K plnění svých úkolů a úkolů náboženské obce může rada starších zřizovat komise 



složené z členů náboženské obce; komise jsou iniciativními a poradními orgány rady starších 
a jsou jim svěřovány dílčí úkoly. Podrobnosti o zřizování komisí a zásadách jejich činnosti 
upravuje Organizační řád. 
(7) Organizační řád blíže upravuje působnost rady starších, dále postup pro její svolávání, 
jednání a rozhodování, spolu s Hospodářským řádem dále upravuje náplň činnosti finanč-
ního zpravodaje.

Článek 22

REVIZOŘI, REVIZNÍ FINANČNÍ VÝBOR

(1) Kontrolu hospodaření náboženské obce provádějí revizoři nebo nejméně tříčlenný revizní 
finanční výbor. Revizní finanční výbor se ustaví na svém prvním (ustavujícím) zasedání, 
svolaném jeho nejstarším členem; na tomto zasedání zvolí svého předsedu, popřípadě 
též místopředsedu a složí slib věrného a odpovědného plnění úkolů, jež jsou reviznímu 
finančnímu výboru svěřeny Ústavou a církevními řády; slib skládají do rukou biskupa nebo 
jeho zástupce. Revizoři a revizní finanční výbor nejsou podřízeni či nadřízeni radě starších 
a odpovídají za svoji činnost pouze shromáždění náboženské obce. 

(2) Revizoři či zástupci revizního finančního výboru jsou oprávněni účastnit se 
s hlasem poradním jednání rady starších. Revizoři – revizní finanční výbor se vyjadřují 
k projednávaným záležitostem hospodářské povahy, provádějí kontrolu účetní závěrky 
a hospodaření a vyjadřují k nim stanovisko na zasedání shromáždění náboženské obce,  
vyjadřují se k návrhu rozpočtu, předkládaného ke schválení shromáždění náboženské obce. 
Dále jsou oprávněni navrhovat radě starších nebo shromáždění náboženské obce opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků a požadovat zprávu o jejich plnění.  

Podrobnosti o působnosti revizorů či revizního finančního výboru, dále o svolávání, 
jednání a usnášení revizního finančního výboru stanoví Organizační řád, popřípadě též 
Hospodářský řád.

JEŠTĚ KRATŠÍ, KRATIČKÁ ZPRÁVA 
O MOROVÉ NÁKAZE, JAKO POVZBUZENÍ DO TÉTO DOBY

K loňskému jubileu všeobecně uznávaného Jana Amose Komenského najdete zajímavý text 
v tomto a dalších číslech našeho zpravodaje. Náš milý bratr ing. Jarek Jura se do Komenského 
díla pořádně začetl. Co k nákazám říká tzv. učitel národů? Jarek pro nás vynáší z této téměř 
400 let staré pokladnice Komenského poklady k současnému dění kolem nás. To na TV Nova 
neuvidíte nebo v Blesku nepřečtete!

Díl druhý – Co dělala a učila člověka dělat česká církev pobývající ve vyhnanství 
v polském Lešně v době morové nákazy?

Co je pak třeba dělat v době morové nákazy, ať už to mají dělat všichni všeobecně, nebo 
někteří zvlášť, na to měla následující názor:



I. Všichni především potřebují pečlivě chránit své duše před duchovní nákazou skrze 
bludy, pověry, hříchy a nevěru. K tomu jsou třeba následující věci:

1.  Horlivé modlitby k Pánu Bohu za spasitelnou milost a za zachování a upevnění v ní až 
do smrti. A pokud by to byla Boží vůle, pak i za odnětí té rány nebo záchranu života během ní.

2.  Pravé pokání, které spočívá v rozpoznání svých hříchů i bludů a v upřímné lítosti nad 
tím, že jsme se jimi poskvrnili a rozhněvali svého Boha. Samozřejmě pak i v tom, že je 
skutečně opustíme a začneme dělat to, co nám přikazuje Bůh.

3.  Jsou třeba i společné modlitby a pravidelné přicházení k Božímu slovu, kdy mu 
nasloucháme, vpouštíme ho do svého srdce a obracíme se k dobrému. Že se v době morové 
nákazy nemají zavírat církevní shromáždění určená ke slyšení Božího slova a svatým 
modlitbám, lze vidět z prosby krále Šalomouna při posvěcení chrámu: „Bude-li v zemi 
hlad, bude-li mor, obilná rez či sněť, kobylky nebo jiná havěť, budou-li ho v zemi jeho bran 
sužovat nepřátelé či jakákoli rána a jakákoli nemoc, vyslyš každou modlitbu, každou 
prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná 
svou ránu a svou bolest a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu. Vyslyš z nebes, 
ze sídla, kde přebýváš, a odpusť, odplať každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho 
srdce (ty zajisté sám znáš srdce lidská).“ (2Pa 6,28-30.)

4.  Pečlivě zkoumat, jak jistí jsme si svým vyvolením k Božímu synovství a dcerství i k věčnému 
životu. Což poznáváme a utvrzujeme se v tom díky rostoucí jistotě víry ve vykoupení 
z hříchů, z ďáblovy moci i z Božího hněvu skrze Krista a také z toho, že na sobě vidíme 
obnovu a posvěcení z Ducha svatého, odkud pramení pokojné svědomí před Bohem.

5.  Více než v jiných dobách si navzájem prokazovat milosrdenství, spravedlnost a věrnost.
6.  Smíření jedněch s druhými a usilování o pokoj, lásku a svornost.
7.  Pilné a časté přemýšlení o všem, co má každý křesťan vědět o morové ráně.
8.  Podřízení se Pánu Bohu a pokorné odevzdání se jeho vůli. I kdyby se třeba rozhodl 

zasáhnout nás tou jedovatou nemocí i smrtí a povolat nás ze světa, ať to jako svrchovaný 
Bůh udělá, ale přitom ve své dlani milostivě zachová naši duši.

9.  Upřímná důvěra k Bohu, že cokoli dopustí, neopustí. A že žádná věc na světě ani tato 
těžká rána nás nemůže odloučit od jeho milosti (Římanům 8,39).

II. Na druhém místě je třeba chránit svá fyzická těla před tělesnou nákazou, ale přitom dál 
ponechávat plnou vládu nad svým životem Pánu Bohu. Tuto ochranu je třeba provádět tak:
1.  aby každý pracoval ve svém povolání a zůstával doma, bez zbytečného toulání po náměstí, 

po ulicích a po domech, když to není třeba;
2.  aby se každý chránil před mlhou a vlhkým ovzduším;
3.  aby užíval prostředky chránící krev před zkažením a nemocí.

Někteří by pak v době morové nákazy měli navíc dělat toto:
Předně kněží a správci lidských duší, ti mají:
I/ Pilně vyučovat lid věcem, které jsou v době morové rány povinni vědět a znát, jako:
1.  Správnému smýšlení o morové ráně podle Písma svatého. Nemají před nimi ukrývat ani 

zatajovat její dobré účinky, aby snad nevědomost v této věci neplodila v jejich mysli 
přílišný strach.



2.  Správnému smýšlení i o té nemoci a smrti, pokud by ji Pán Bůh chtěl na někoho dopustit. 
Ať se na ni připravují, protože nikdo neví, na koho jsou Boží šípy namířeny, koho mají 
trefit a koho ušetřit.

3.  Správnému a dobrému smýšlení o lidech, které ta rána postihla nebo zabila.
4.  Náležité službě nemocným, kteří se nemají opouštět.

II/ Když správci takto vyučují svůj církevní lid, jsou zároveň podle potřeby povinni navštěvo-
vat, utěšovat a upevňovat v důvěře v Boží milost každého ze svých posluchačů, kterého Pán 
Bůh zasáhne touto ranou. Bůh je totiž dal ke službě nejen zdravým, ale i nemocným.
Vrchnost by pak v době morové nákazy měla:
1.  Nepokoušet se dát Pánu Bohu přes ruku tím, že by snažila zahnat morovou ránu špatnými 

prostředky a bránit se tak Boží metle. Těžké je vzpírat se proti bodcům a bojovat s Bohem; 
spíš by měli jako David s pokorou, pokáním a modlitbami bojovat za poddané jakožto 
za své ovce (2. kniha Samuelova 24,17). Vrchnost má tedy v této době:

2.  pilněji a častěji navštěvovat bohoslužby a přimět k tomu i své poddané;
3.  nepovolovat chození po hostinách, trzích a zbytečné toulání; naopak má zakázat schůzky 

v hospodách, společný hry i poplašné zvěsti;
4.  pečovat o to, aby měli jejich poddaní snadný přístup k lékařské péči, i kdyby kvůli tomu 

bylo třeba udělat veřejnou sbírku.
5.  přikázat, aby se poddaní navzájem neopouštěli;
6.  nařídit každému, aby se staral o členy své domácnosti a nevyháněl je z domu;
7.  nemocným, kteří by neměli nikoho, kdo by jim posloužil, zajistit něčí služby;
8.  dávat zvlášť pozor na sirotky a vdovy a jejich záležitosti, aby nezůstali opuštění a aby jejich 

věci nedošly k úhoně.

Rodiče a hospodáři mají:
1.  Včas poskytnout dětem i služebnictvu prostředky, které je udrží při zdraví.
2.  Nedovolit jim bezdůvodně vycházet z domu a toulat se tam, kde jich není zapotřebí.
3.  Neopouštět však svou práci, řemeslo, obchod či prodejnu sloužící ostatním lidem a propadat 

zahálce.
4.  Často nechat pálit kadidlo.
5.  Členy své domácnosti neopouštět – vždyť apoštol říká: „Kdo se nestará o své blízké 

a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.“ (1. List Timoteovi 5,8.)
6.  Kdyby někdo nechtěl nebo nesměl mít takového člověka v jedné místnosti se svou osobou 

i s dalšími zdravými, je povinen mu zajistit jiný teplý pokoj a všechny potřebné věci, aby 
v ničem neměl nedostatek.

7.  Všechny své svěřence důsledně vést ke zbožnosti a často se s nimi modlit k Pánu Bohu.
8.  Chovat se v domě čistotně.
9.  Často mluvit s členy své domácnosti o smrti, aby se jí příliš nebáli, ale křesťansky se na ni 

připravovali.

Volně převzato z knihy J. A. Komenského Kratičká zpráva o morové nákaze.  
S radostí pro nás připravil bratr Jaroslav Jura



KOUZELNÉ SETKÁNÍ

Bylo, nebylo. Tak začínají pohádky. O jedné takové Vám budu vyprávět. Od začátku 
letošního roku provádíme geologický průzkum pro stavbu přeložky komunikace I/43 ko-
lem starého lomu na granodiorit u Černé Hory. To znamená, že vrtáme do hloubky 20 m 
a vytahujeme vrtné jádro. Tak zjistíme, jaké zeminy či horniny jsou pod povrchem terénu. 
Z předchozích průzkumů se očekává takováto skladba geologických vrstev: nejdříve pod 
povrchem jsou kvartérní svahové písčité hlíny se štěrkem nebo fluviální sedimenty v blíz-
kosti potoka. Pod nimi se pak mají nacházet neogenní, třetihorní mořské jemnozrnné písky 
a jíly, usazené pravěkým mořem. A hlouběji pod nimi vyvřelé horniny brněnského masivu.

Ale co to? V hloubce 15 metrů pod dnem potoka Žernůvka nacházíme pod jemnozrn-
ným mořským pískem říční valouny. A stejné říční valouny jsme našli v hloubce 15 metrů 
ve svahu vzdáleném 100, 200 metrů od říčky. Přitom zpravidla se pod kvartérními hlínami 
nacházejí kvartérní písky a štěrky a pod nimi pak terciérní mořské usazeniny.

To je divné. Co s tím? Jak si to vyložit?

Mám důvěru v Hospodina, vím, že se na něj v každé situaci mohu spolehnout. V rodině, 
v práci, v dobrém i zlém, zkrátka vždy a ve všem. I při takové otázce geologického původu 
zeminy. A tak si v duchu říkám: „Odevzdávám se, Pane, s důvěrou Tvému vedení. Prosím, 
naplň mě svou moudrostí, pochopením. Pane, prosím, jak se mohou říční valouny vysky-
tovat v takové hloubce?“

Tak vše odevzdávám do božích rukou a s potěšením čekám, trpělivě, jaká odpověď, kdy 
a v jaké formě mi přijde.

Je čtvrtek odpoledne začátkem února, zima, lehounce poprchává, začíná se stmívat. Já 
stojím sama uprostřed svahu u právě vystrojeného 15 metrů hlubokého inklinometrického 
vrtu, u komunikace, 3 km od Závisti, 3 km od Černé Hory, nade mnou sviští kamiony. 
A kolem nikde nikdo. Mí kolegové odjeli už domů. Kolem mne jsou rozložené bedny se 
zeminou a já si ji popisuji a fotím.

Najednou vidím, jak kolem potoka, dole pode mnou, kráčí muž s kolem. Kde se tady tak 
najednou vzal? Trošku ve mně zatrnulo. Starší muž pokládá kolo a jde do kopce za mnou. 
„Paní, nebojte se. Jsem černohorský kronikář. Jedu kolem a zajímá mne, co zde děláte.“

Dali jsme se do zajímavého hovoru, vyprávěla jsem mu o průzkumu, který děláme. Po-
pisovala jsem mu vrtné jádro. A když jsem mu ukazovala valouny štěrku z hloubky 14 m, 
pan kronikář povídá: „No však ano, zde v pradávných časech tekla řeka Svitava. Původní 
koryto směřovalo přes Černou Horu k jihozápadu do tišnovské kotliny. Později bylo od-
vedeno u Rájce do blanenského prolomu. Můžu Vám přinést knížku, máte zájem? A paní 
víte, že zde i probíhal v 80. letech velký průzkum pro naleziště molybdenu?“ Radostí jsem 
ani nedýchala. Přišlo mi to jako zázrak. Položím v duchu před týdnem otázku a odpověď 
mi přijede sama, na kole. Najednou je vše jasné, vše dává smysl. Děkuji kouzelnému pánu, 
který mi přinesl odpověď.

A v duchu říkám: „Pane, Hospodine, z celého srdce ti děkuji.

Připravila sestra Martinka Bulgurovská



PROŽILI JSME

HROMNICE
Svátek Uvedení Páně 
do chrámu. 
Fotografie nám přináší 
okamžik předání světla při 
letošním svátku Hromic 
na Brťově. 
Když jsme v únorovém čísle 
farního zpravodaje věnovali 
pozornost našim nejstarším, 
tak naopak v březnovém 
čísle věnujeme pozornost 
našim nejmenším. Adélka 
Hlavičková (na fotce) je nej-
mladší pravidelnou účastni-
cí bohoslužeb ze všech našich farností. Od mala (dnes už je žákyní první třídy) ze všech dětí, 
které přicházejí s rodiči nebo prarodiči na bohoslužby, je naší nejvěrnější sestřičkou. Má doma 
ještě dva malé brášky Tobíka a Jáchymka. S rodiči nebo babičkou Martinou chodí každou neděli 
na bohoslužby. Má svoji „kostelovou“ kabelku a v ní všechno potřebné. 
Bohu díky za Adélku a všechny ostatní malé účastníky bohoslužeb. Kéž by více rodičů i pra-
rodičů pokládalo za důležité přivádět své nejmenší k živému Bohu. Adélko a další, děkujeme 
vám za vaše svědectví.                 M K

NAŠE BABIČKA KVĚTUŠKA
V minulém čísle farního zpravodaje jsme si připomenuli vzácného člověka, naši nejstarší 
sestru Květu Budínskou. 

Bůh si ji k sobě povolal právě na Hromnice 2. 2. 2021 v jejich naplněných 96 letech cesty 
tímto světem i s námi. Rád bych nám v pár zastaveních připomněl, její dlouhý a opravdu 
naplněný život.

Narodila se svým rodičům Josefovi a Filoméně Zatloukalovým na konci listopadu roku 1924 
ve Hvozdě u Prostějova. Ráda vzpomínala na svoje dětství prožité v malé vesničce Klužínek. 
Auto měl v té době málokdo. Když se mnou téměř 20 let jezdila každou neděli a svátek 
na bohoslužby a mnohá další setkání, pokud jí to zdraví jen trochu dovolilo, vzpomínala, 
jak v jejím dětství ji a její spolužáky, vozil autem jejich tehdejší československý farář, 
ThDr. Novák, na hodiny náboženství a dětské bohoslužby v Pěnčíně a Konici. Její kořeny 
víry sahaly k jejímu dědečkovi Aloisi Štaffovi, který byl starým biblickým písmákem, a moc 
ráda na něj vzpomínala. Její mládí nebylo jednoduché. Vyprávěla nám často, jak si musela 
vydělávat na oblečení sběrem borůvek a pomocí příbuzným. Do školy chodila v Konici 
a v roce 1937 se přestěhovala k příbuzným do Olomouce, kde chodila do školy a vypomáhala 
jim v domácnosti. Po příchodu německých okupantů, byla rodina příbuzných deportována 
a Květuška se stěhovala k příbuzným do Blanska. Zde pracovala v Metře Blansko a poznala 
se se svým manželem Miroslavem. Moc ráda si připomínala svůj svatební den, který prožili 
s manželem v našem blanenském Dřevěném kostele, kterému zůstala věrná po celý život.



Když nastal začátek května, tak jinak vždy veselá a dobře naladěná Květa, zesmutněla. Bylo 
to tím, že v poslední den války, kdy se již mnozí radovali z osvobození, tak Květě zahynuli 
oba rodiče.

Postupně se stala báječnou 
maminkou tří dcer – Zdeňky, 
Mirky a Květy, kterým zajisti-
li s manželem krásné dětství. 

Po celý život pracovala 
v ČKD Blansko a to pro ni 
to byla srdeční záležitost, ne-
boť kdykoliv jsme jeli kolem 
fabriky, dívala se, zda se tam 
svítí, pracuje, a zajímala se, 
co se v podniku děje. 

Protože jejich zahrada 
v Blansku na Bačině sousedí 
přímo se zahradou naší rodi-
ny, znala mě po celý život. 
Měl jsem své dvě babičky, 
ale s babičkou Květou jsem 
strávil nejvíce času. Po smrti 

svého manžela se velkou měrou podílela na chodu a životě naší farnosti. Jezdila se mnou 
na všechny bohoslužby mimo Blansko, od Vítějevsi až po Rousínov. 

Většina z Vás si ji dobře pamatuje. V Blansku pomáhala při mnohých sbírkách, úklidu 
kostela, provázení turistů, pekla koláče, cukroví, a byla vždy věrně tam, kde bylo potřeba. 
Nezanedbávala svoji stále rozrůstající se rodinu, 
i když v neděli mnohdy k nelibosti některých členů 
rodiny, dala přednost bohoslužbám, před rodin-
nými oslavami. Oni jí to však odpouštěli, protože 
věděli, že je to babiččina radost a smysl této etapy 
života. Na počátku byli s manželem dva, stali se 
rodiči tří dcer, prarodiči deseti vnoučat, poté měla 
Květa dvacet jedna pravnoučat. 

V roce 2018 jsem doprovodil do manželství její 
pravnučku a byla moc ráda, že mohla být tohoto 
okamžiku součástí. Stala se tak následně prapra-
babičkou malé Barunky a následně malého Teo-
dora. Celé své rodině věnovala spoustu péče, času 
a hlavně lásky. Nejen pro svoji rodinu byla vždy 
člověkem, který rád udělal pro každého, co bylo 
v jeho silách a často i nad jeho síly. Slávek Lamač, 
když jsem mu volal, že Pán Bůh ji k sobě povolal, 
řekl, že třicet let neplakal a teď má v očích slzy, 
protože když našel v Blansku svůj nový domov, 
byla to právě Květa, která mu nejvíce pomohla. 



Zapojovala se do činností různých spolků, do vysokého věku byla činná ve spolku invalidů 
a navštěvovala mnohdy lidi o dvacet let mladší, než byla ona sama. Nikdy nezahálela, její 
život byl plný činorodé práce – pletla, háčkovala, vyšívala, četla, ráda si popovídala s lidmi, 
udržovala kontakty s nejširší rodinou, milovala zahradu na Bačině, zajímala se o dění kolem 
sebe, politiku, a do vysokého věku jezdila na ozdravné pobyty do lázní. Její největší vášní 
byl sběr borůvek. Každý z její rodiny, včetně mě, má na to bezpočet humorných vzpomínek, 
kdy Květu skoro za tmy hledá v lese a ona s úsměvem nese spoustu nasbíraných borůvek, 
aby z nich následně udělala báječné knedlíky, koláče, zavařila je, a všechno následně rozdala, 
takže jí samotné nic nezbylo. 

Vzpomeňme na její laskavost a malou drobnost. V kabelce s níž přišla na bohoslužby, 
měla kromě brýlí, peněženky a dokladů ještě minimálně dva zpěvníky, aby mohla nabíd-
nout těm, kdo na bohoslužbách byli třeba poprvé. S sebou měla ještě svačinu, čokoládky, 
tatranky, aby obdarovala lidi, které měla kolem sebe.

Za všechny se věrně modlila. Kolikrát říkala: „Přežila jsem všechny ve své rodině, Pán 
Bůh mě tady pořád nechává, protože mě potřebuje, abych mu věrně sloužila a proto, že jsem 
pořád pro někoho tady potřebná.“ Je v tom velká životní moudrost, která kéž povzbudí ty, 
kteří si pořád jen na něco stěžují a nemají proč. Nemají totiž pro koho a pro co žít. V tom je 
nám Květa velkým svědkem víry a povzbuzením, jak opravdu plně prožít svůj život, a nejen 
živořit a přežít. Kdyby byla v této době jen o pár let mladší, tak by neseděla doma, nedbajíce 
domluv mladších členů své rodiny a chodila by covid, necovid, na bohoslužby. Když se 

ohlížíme za jejím dlouhým a opravdu 
prožitým, naplněným životem, připo-
meňme si slovo apoštola Pavla z listu 
Židům 13, 1: „Bratrská láska, ať trvá; 
s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí 
odjinud – a tak někteří, aniž to tušili, 
měli za hosty anděly.“ Bohu díky, ať 
její svědectví povzbuzením proto, jak 
plně prožít a ne jen přežít svůj život 
ve vztahu k Bohu i lidem. 

S vděčností a úctou bratr Martin

PS: Fotku s Květuškou ze  
Sv. přijímání v roce L. P. 2016 
doplňuji fotkou z letošního  
Popelce L. P. 2021, která  
zachycuje její vnučku Mirku. 



KŘESTNÍ, SVATEBNÍ A POHŘEBNÍ OBŘADY V ÚNORU

Měsíc únor 2021 přinesl i několik zajímavých setkání při významných životních okamžicích.

Prvním pokřtěným dítětem v letošním roce byl malý Adriánek Gryc z Vyškova. Jeho rodiče 
jsem doprovodil ke společné cestě životem 29. 6. L. P. 2019. Křestní slavnost chlapce jsme 
spoluprožili v neděli 7. 2. L. P. 2021.

Hned v týdnu nato přijal ve křtu dary znovuzrození z vody a Ducha Svatého malý Jakub 
Chlup. Bylo to v pátek 12. 2. L. P. 2021. Proč zrovna v pátek? Protože jeho rodiče Marušku 
a Lukáše Chlupovi jsem v loňském roce, přesně 12. 2. L. P. 2020 v pečeti „co Bůh spojil, 
člověk nerozlučuj“ doprovodil do manželství. Křtiny byly do roka a do dne! Svatební obřad 
se konal v zámecké kapli ve Slavkově u Brna.



Bohužel, vzhledem k situaci si zatím další rodiče na křest svých dětí netroufají.

Nádherný zlatý svatební den prožili u nás 
v dřevěném kostele v Blansku v sobotu 
20. 2. L. P. 2021 milí manželé Anička a Jiří 
Kotlánovi z Černé Hory. Bylo to přesně 
na den i hodinu, kdy se 20. 2. v 11:00 hodin, 
ale už L. P. 1971, společně jako manželé 
vzali. Na mnohá další léta přejeme manželům 
Kotlánovým jen všechno dobré. Věříme, že 
za 10 let společně oslavíme také jejich svatbu 
diamantovou.



Sobota 20.2. L. P. 2021 byla také svatebním 
dnem prvního páru, který má letos svatbu 
a který se nezalekl současných opatření. 
Slečna Markéta Matušková a Martin Ječmen 
tak cestou vzájemné lásky, úcty a oddanosti 
stvrdili před Bohem to, že k sobě vzájemně 
patří. Přejme jim požehnané manželství 
a vděčnost jeden za druhého.

Během měsíce jsme se při pohřebních obřa-
dech rozloučili s osmi bratřími a sestrami. 
Většina rodin volila pohřební obřad v našem 
kostele a pozůstalí toho nelitovali. Věřím, 
že milé prostředí a přístup přinesly pokoj, 
smíření i naději do jejich srdcí. 

Bratr Martin

POPELEČNÍ STŘEDA  
17. ÚNORA  

A POSTNÍ DOBA L. P. 2021

Proč zrovna středa? Protože o nedělích 
postní doba není… 
Popeleční středou vstupujeme do 
čtyřicetidenního postního období, které 
je přípravou na PROŽITÍ Velikonoc. 
V liturgickém kalendáři je to středa, 
která předchází první neděli postní 
a označuje začátek postní doby. Datum 
Popeleční středy je tedy pohyblivé jako 
i Velikonoce. Začátek postní doby byl 
v průběhu dějin přesunutý z 6. neděle 
před Velikonocemi na předcházející 
středu, aby se z postní doby vyčlenily 
jednotlivé neděle, které nejsou chápány 
jako postní den. 

Udílení Popelce v Ježkovicích 



Udílení Popelce v Blansku

Popelec znamená: „Čiň pokání a věř evangeliu“ nebo „Jsi a budeš prach.“
Na Popeleční středu jsme v Račicích, Vyškově, Ježkovicích, Blansku a na Brťově přijímali 

znamení kříže popelem (= popelec) s biblickým slovem bratra faráře: „Obraťte se a věřte 
evangeliu.“ (Marek 1,15.) Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci 
se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak na-
značuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, 
své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že nám Bůh odpouští. Popel, 
symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „ko-

čiček“ – v našich krajích) požehnaných 
v předešlém roce na Květnou neděli. 

S bratrem farářem letos putovali na 
všechny bohoslužby varhanice Niky 
Slavíčková (fotka z kůru v Ježkovicích), 
Martinka Bulgurovská, Jarek Jura, Jirka 
Vymětalík, Lidka a Jirka Hadačovi, Ivan 
Mlavec, aby podpořili místní bratry a se-
stry. Díky za to, že si vzali v práci dovo-
lenou, duchovně prožili celý den a setkali 
se s dalšími. 

Ráno bylo pěkné náledí, ale díky Bohu 
jsme se vrátili v pořádku domů.

Vaše sestra Lidka



ZAMYŠLENÍ
Abychom obstáli!

V našich církevních novinách, konkrétně v 5. čísle Českého Zápasu z tohoto roku je velmi 
zajímavý historický článek od Miroslava Houšky s názvem „Porušení slibu“. Autor v něm 
zmiňuje 600 let od tragické události, kdy se husité vzdali přesile a za slib volného odchodu 
složili zbraně a opustili hradby Chotěboře. Panské oddíly však své slovo nedodržely a husity, 
včetně žen a dětí, po stovkách upálily v blízkých stodolách nebo naházely do kutnohorských 
důlních šachet. Dobové prameny hovoří o této zradě Čecha na Čechovi jako o tragédii, která 
si vyžádala kolem tisíce husitských životů.

Začal jsem svůj článek vpravdě nevesele… Husité bývali za minulé éry vždy vylíčeni 
jako ti vítězní bojovníci, kteří pokořili křižáckou přesilu anebo jako revoluční gardy, které 
se vypořádaly s nadměrným bohatstvím církve a klášterních statků. Málokdo, vyjma bratro-
vražedné bitvy u Lipan, by vnímal husitské vojsko jako neúspěšné, ba dokonce zdecimované 
a odsouzené k smrti podlostí svých krajanů.

Toto memento vede autora článku k zajímavému závěru, který bych chtěl rozvinout pro 
váš zpravodaj. Miroslav Houška píše závěrem: „…mysleme na to, že kolem nás nejsou jen 
dobří lidé, pečlivě zvažujme, jakou dohodu a s kým uzavíráme…“

Ztotožňuji se s autorem v jeho opatrnosti, neboť máme dějinnou zkušenost, budoucnost je 
nám pouze přislíbena, a tak záleží na tom, co rozhodneme a jak se zachováme v přítomnosti. 
Narážím pochopitelně na stále skloňované covidové téma, vždyť současná společnost už o ji-
ných věcech ani nemluví. Řada lidí je znejistěna stále dokola opakovanými přísliby mediálních 
prostředků o tom, jak nás spasí ten či onen lék anebo vakcína, a ptají se mě: „Bratře faráři, co 
říkáte na to očkování? Myslíte, že když nás naočkují, tak už to nedostaneme?“



Odpovídám zpravidla biblicky: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. (Skutky apo-
štolů 5,29) My už přece Spasitele máme, anebo je vaším spasitelem vakcína? Kdo za koho 
položí život? Kristus ho za nás položil. A myslíte, že některá z farmaceutických firem položí 
život za vás? Vzhledem k tomu, co člověk musí akceptovat při přijetí očkování, podepisuje 
souhlas s případnými následky, tedy obrazně řečeno souhlasí s tím, že sám může položit život 
za onu vakcínu. A není to potom celé úplně naopak? Tak kdo tady má koho spasit, kdo komu 
má vlastně prospět?“

Současná doba na nás klade požadavek jasného vyjádření. Buď věřím Bohu a opírám se 
o Krista, anebo věřím sdělovacím prostředkům a přijímám jejich sliby. Třetí alternativa není 
dána. („Tertia non datur“ – lat. úsloví.) Vždyť v Písmu máme všechno předpovězeno: „…I od-
dělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ (Matoušovo evangelium 25,32) 
Přišla doba, kdy se máme jasně vyslovit – jsme Kristovi (Kristovci, křesťané), anebo jsme 
lidmi tohoto světa, věřící v tento svět.

Necháme-li se trhnout tímto děním, pak budeme řešit jen starosti kolem možného one-
mocnění, což nás vede ke strachu a snižujeme si tak dobrovolně imunitu. My máme naopak 
hovořit a uvažovat o věcech duchovních, myslet na Krista, rozvíjet kladné myšlenky, hledat své 
drobné radosti života, těšit se z maličkostí – to nám navyšuje vibraci srdce a potažmo imunitu. 
Neváhejte sáhnout po Bibli nebo jiné duchovní knize a nalézt si tam opěrné, povzbudivé slovo 
pro daný týden, které vás potěší na duchu.

Slovo je nesmírně mocný prostředek, avšak uvedený příklad z historie nás nabádá k ostra-
žitosti. Já na každé jednání mám jednoduchý nástroj. Ptám se sám sebe: „Jak by v této situaci 
jednal Kristus?“ A když mi někdo něco slibuje, pak se táži: „Co je takový člověk ochoten pro 
mě udělat? Dělá to pro mě, anebo pro sebe?“ Tyto nástroje se mi dosud vždycky osvědčily.

Loučím se s vámi biblickým slovem, jež může být pro každého z nás dobrým vodítkem 
a nadějí do příštích dnů: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví 
i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1. list Korintským 10,13)

Srdečně Váš bratr Rudolf Špaček, farář z Hlinska

NA PIVĚ V KIBUCU GINOSAR
Před pár lety mi Pán umožnil navštívit Izrael. Bez ohledu na to, kolik je mi let, byl to 

formativní zážitek. Formativní a emotivní z mnoha pohledů, nejen co se týká víry jako 
takové. Kromě jiného jsme navštívili kibuc Ginosar. Je tam muzeum Yigal Allon, v něm 
uchovaná úžasná zkamenělá loď z časů našeho Pána Ježíše Krista. Vyplouvají odtamtud lodi 
na výletní plavbu po Galilejském jezeře. Většina výpravy tehdy využila právě tuto možnost, 
lidé se nalodili a vypluli. Já jsem zůstal na břehu s tím, že se podívám sám po okolí. Kousek 
od Yigal Allon centra jsem narazil na několik velkých tabulí, takových, jak bývají u nás 
u naučných stezek s fotografiemi, vícejazyčným textem a množstvím informací. Pročítal 
jsem si, co tam píší, a prohlížel si fotografie – černobílé, staré, původně z rodinných archivů 
nebo obecní kroniky … a v hlavě se mi zrodil tento příběh.

Je mu kolem dvaceti. Cokoliv, co by se dalo nazvat jídlem, neviděl, to už ani nepamatuje. 
Denně nad ním visela hrozba bití, kopanců nebo smrti kulkou. Večer v mátohách padl na dře-
věné lůžko vedle sobě podobných. Rádo ho probudil řev a rány. Oblečený do nepraných hader, 
nemytý a v zápachu prožil ani neví kolik týdnů zavřený v prostoru, obehnaném ostnatým drá-



tem. Dny trávil dřinou na pokraji svých fyzických sil. Potom najednou se vytratily stráže, ráno 
nikdo neřval a nerozkopával dveře baráku. Branou vjel na prostranství v táboře tank a z něj 
vykoukli…lidé. Očima navrch hlavy zírali na ploužící se přízraky kolem a na tvářích jim slzy 
vymývaly stružky v prachu a sazích…Ti lidé z tanku mu dali kus chleba a jiní dovezli cisterny 
s vodou. Umyl se. Oblékli ho do košile a kalhot a obuli do bot, které zrekvírovali v nedalekém 
městečku. Přišel opravdový doktor. Dostal dokumenty na cestu a směl jít.

Vydal se domů. Pěšky, svezli ho vojáci, vlezl do vlaku, směřoval domů. Potkával lidi a spousta 
jich na tom byla podobně jako on sám. Vyptal se na cestu a pomalu se přibližoval. Městečka 
a vesnice byly někdy více, někdy méně poničené. A některé úplně jako by se nic nestalo.

Když dorazil tam, kde býval doma, našel dům prázdný, holý, bez ničeho. Na úřadech 
a od známých, které oslovil, se dozvěděl, co už tušil. Opakuje se slovo transport, slovo Aušvic, 
slovo mrtvý. Máma, táta. Sára, Mojše, Ráchel … strýci, tety, sestřenice, bratranci. Prach jsi 
a prach budeš.

Je sám. Všechno je jinak. O čem má mluvit se sousedy, kteří prožili válku ve strachu, ale 
přece jen doma ve svém a na přežití jim stačilo jen mlčet a dívat se jinam? Donekonečna 
vyprávět za polévku o tom, jaké to je, mít naleštěnou koženou holínku nakopnutou v žaludku 
jen proto, že se dost rychle nevyšponoval do pozoru? Černá kronika lidi táhne.

Už tu nemá proč být. Ale kam jít?
Prý jsou kdesi lodi, které plují do Palestiny. Je to riziko, ale co už. Je to prastará vlast, tam 

patřím. Vlastně se to ani nesmí, není to úplně legální, ale kam má Žid jít, kde bude vítán?
Na lodi zase potkával lidi a spousta jich na tom byla podobně jako on sám. Za sebou ne-

chali minulost a s sebou si nesou svoje budoucí bezesné noci, noční můry, hrůzné sny a svoje 
provinění, že jsou naživu. Cejch do posledního dechu.

Potkal tam dívku. Stejný osud. Vytetované číslo na předloktí, pocit ponížení a hnusu.
Je potřeba žít a nést svoje břemena. Odteď už spolu. Navždy.
Vystoupit z lodi a dojít, kam je pošlou. Buduje se tu nová vlast. Na ničem. Ještě že je 

vcelku teplo, je to jako na táboře. Stany s dřevěnou podsadou postavené dokola, uprostřed 
stožár a na něm prapor.

Tady bude vesnice, tam pole, tady cesta. Dělej, co kdo umíš, pomocnou ruku najdeš na konci 
své vlastní paže. Kdo umí, co umí, vše se musí dát dohromady a do posledku využít. To po-
máhá. Naděje pomáhá. Dřina pomáhá. Únava léčí noční děsy. Umíš namíchat maltu? Budeš 
stavbyvedoucí. Umíš okopat záhon? Budeš vrchní agronom. Umíš hrát na housle? Nevadí, 
budeš navíc taky zedník. Jsi profesor astronomie? Nevadí, přes den budeš zemědělec.

Tahle nová rozestavěná, nehotová malá vlast dostane jednoho dne odpoledne jméno Izrael 
a druhého dne ráno je ve válce s milionovými státy v okolí. Ale zkouškou ohněm prošla. Od té 
chvíle zatím pokaždé.

On a ona stárnou, jejich děti mají děti. Spolubudovatelé ze všech těch lodí do Palestiny 
stárnou. Jejich děti mají také děti. Všechny děti, všichni „náctiletí“, všichni mladí slýchají 
u rodinných stolů příběhy, jako je ten, o kterém píši. Mají je před očima. Nesou je v srdcích. 
Vidí na vlastní oči, jaké dílo vykonali jejich předkové a za jakou cenu. Nic nedostali darem. 
Vše do posledního špendlíku si museli zasloužit.

Státy žijí myšlenkami, na kterých se zrodily. Izrael se zrodil z myšlenky na samostatnost 
a nalezení místa na světě.



PRO ODLEHČENÍ VTIP OD NAŠEHO BRATRA  
ING. ROBERTA BULGUROVSKÉHO

Kráčí Ježíš po zemi, když v tom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, proč pláče. 
„Oheň mi vzal dům a já teď s rodinou nemám kde žit.“ „Hle muži, tvůj dům!“ řekl Ježíš a před 
jejich zraky se objevil nádherný dům.

Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. „Zemřel mi můj maličký syn!“ hořekuje žena. I vztáhl 
Ježíš ruce na dítě a řekl: „Hle ženo, tvůj syn žije!“

Procházel Ježíš dál zemi, když vtom uviděl sedět v Praze na Smíchově plačícího mladíka. 
„Proč pláčeš mladý muži?“ zeptal se ho Ježíš. Mladík k Ježíši zvedl své uplakané oči 

a odvětil: „Jdu poprvé k volbám a nevím koho volit.”
Ježíš si prohlédl volební lístky, přisedl si k němu a plakal s ním. 

POSÍLILA KRIZE NAŠI VÍRU? VYŠLI JSME Z NÍ SILNĚJŠÍ? 
(Nám s láskou přinášejí Marcelka a Jirka Forstovi, kteří v neděli 14. 2. 2021 prožili bohosluž-
by v Husově sboru na Botanické v Brně a popovídali si s místní sestrou farářkou Sandrou).

Koronavirová nákaza nám životy změnila de facto ze dne na den, všem bez rozdílu. 
To, čeho jsme se nedokázali dobrovolně zříct, najednou bezodkladně zmizelo, anebo se 
změnilo. A tak je na místě se ptát, jak uchopit budoucnost a její výzvy tak, abychom z této 
situace vyšli poučenější, snad i moudřejší? Jako farářka vnímám velmi zřetelně, že jsme 
dostali obrovskou šanci a možnost chovat se vzájemně ohleduplněji, empatičtěji – člověk 
k člověku, národ k národu, lidé k lidem napříč zeměkoulí, lidé ke zvířatům a ke všemu 
stvoření na Zemi. Každý z nás teď může rozehrát píseň svého srdce, bez obav, že bychom 
snad byli odmítnuti, protože každé dobré slovo, nezištný čin se počítá. Můžeme svobodně 
tvořit způsoby, jak si vzájemně být blízko, jak se skutečně chápat, vycházet si vstříc, i když 
situace nám mnohdy fyzickou blízkost neumožnila. Myslím, že mnoha lidem uplynulý rok 
vyjevil, na čem opravdu v životě záleží, vystoupilo to na povrch.

Nouzový stav nám ukázal, jak jsme všichni propojeni, co ve skutečnosti znamená globa-
lizace, jaké jsou její výhody, ale i zápory. Jedním ze smyslů života, vlastní existence je bez-
pochyby to, když se cítíme být potřební, když si uvědomujeme, že je v našich schopnostech 
udělat aspoň něco pro druhého člověka. To uvědomění a i vůle takhle jednat, ať už dotyčného 

Proto dnes osmnáctiletí a osmnáctileté chodí na 3 roky na vojnu a nehroutí se z toho. Pro-
to znají slova své hymny a při jejím zpěvu pláčí. Proto vyvěšují na své domy státní vlajku 
a nestydí se za to. Proto rozlišují podstatné a balastní. Proto vědí, kdy mohou rozvíjet svoje 
vlastní představy o světě, ale shodnou se na tom, kdy se prostě táhne za jeden provaz a šmitec.

Izraelští náctiletí možná žijí navenek velmi podobně jako ti naši všude kolem. Izraelští mladí 
možná nejdou rozeznat od těch našich. Ale tam platí, že „po ovoci poznáte je“.

Národ, který využil svoji šanci.
Ten příběh se mi honil hlavou u piva v kibucu Ginosar
Šance našeho národa má dokonce datum: 28. října 1918. Chopili jsme se jí a 20 let budovali 

svoje dílo. Co dál?
Těším se, až zase poletím do Izraele, třeba si přivezu další příběh.

Váš Mgr. Jirka Macháček



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Boží soud

Boží slovo nám říká, že každý člověk jednou bude stát před Božím soudem. 2. Korintským 
5,10: „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal 
odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé.“ Je nám také zjeveno, že věřící (tedy 
ti, kteří důvěřují Bohu) Božímu soudu nepodléhají, ale mají zajištěn věčný život. Jan 5,24: 
„Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný 
a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ Jak je to možné, když „mzdou hříchu 
je smrt“ a všichni lidé jsme hříšníci? Ježíš Kristus vzal naše hříchy na sebe a zemřel na kříži 
jako náš zástupce. Židům 9,27-28: „A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, 
tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne 
už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.“

známe, nebo ne, možnost dát kus sebe, svůj čas a pozornost někomu dalšímu bez ohledu, co 
z toho budu mít, je projevem lásky k bližnímu. Láska, kterou dáme, se nám nějakým způso-
bem vrátí. A vědomí, že můžu dávat, je posilující – čím víc dávám, tím víc dostávám. Pokud 
bychom se něčím měli teď řídit, je to Boží požadavek, dvojpřikázání lásky – milovat budeš 
bližního svého jako sebe sama. Taková láska má posilující léčivou moc. Ať už věříte v Ježíše 
Krista, nebo ne, ať už jste ateisté, mormoni, husité nebo třeba buddhisté, kristovská mise lásky, 
to, že život člověka má smysl, když je tu i pro druhé, že má smysl pomáhat, vnímat, kde je 
pomoc potřeba, naslouchat svému vědomí intuicí a svědomí, to vše je něco lidsky neoddis-
kutovatelného bez ohledu na konkrétní víru nebo přesvědčení.

Když se podíváme kolem, při mnoha krizích a zátěžových situacích je vidět mnoho vln 
lidské solidarity (a spousta jich existuje, aniž by byly vidět), ať už to bylo třeba jarní šití 
roušek, stálá podpora zdravotníků kávou a obědy zdarma. Kreativita je mocná. Kdybychom 
totiž jen složili ruce do klína, propadli beznaději, strachu nebo zlobě, lidské společenství by se 
časem zhroutilo. Kde se v nás bere ta vůle, ochota přetvářet bolest, strach a beznaděj v něco, 
co nás pro budoucnost činí možná silnějšími, co posiluje naši víru, naši mysl, prohlubuje 
lidskost a dává nám růst? Jako žena zakotvená ve víře a hledící k Bohu přisuzuji tuhle touhu 
po světle, překonávání stínů a tmy tomu, že je v nás hluboce zakořeněna jednak Boží láska, 
Boží dobrotivý otisk, touha po lásce, naději, dobru i tomu, že náš lidský svět není uzavřený 
jen sám pro sebe a do sebe, ale že zde byli, jsou a jistě i budou lidé, kteří se svým morálním 
příkladem, svou autentickou lidskostí stávají ve své době světlem druhým, inspirací. Být 
světlem, být inspirací – to se nestane tak, že si to usmyslíme, k tomu jsme vedeni odpověd-
nou svobodou srdce a mysli, touhou po poznání, ale i schopností nechat vstoupit Boha, lásku 
do našeho světa a života.

Odpusťte mi, že mluvím jako farářka, ale ono je to vlastně prosté: tady a teď umět prožít 
znovu a znovu fakt, že tu nejsem sám či sama a že se nemusím příliš bát a už vůbec ve strachu 
zůstat, protože život má mocnou sílu a ta se nám mnohdy ukáže překvapivými cestami. Ne, 
nestaneme se tak nesmrtelnými, ani nás to neuchrání před pády a nemocemi, zklamáním či 
bolestí, ale naučíme se prožívat vděčnost za přítomný okamžik, vědomí bohatství z malič-
kostí, sebevědomí a uvědomění, Ve výsledku nás to může učinit silnějšími, stejně jako i to, že 
nepřestáváme doufat v pravdu a lásku, v dobrý život a naplnění našich nadějí.  

Mgr. et Mgr. Sandra Silná, farářka v Brně



Kdy nastane Boží soud? Jan 5,27-29: „A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. 
Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, 
kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ Boží soud se bude 
konat po druhém Ježíšově příchodu na tuto Zemi. Popis Božího soudu najdeme v knize Daniel 
(Daniel 7,9-10.21-22) a v knize Zjevení. Zjevení 20,11-15: „A viděl jsem veliký bělostný trůn 
a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 
Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha 
byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. 
Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých 
činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo 
nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“

Rozhodnutí o věčném údělu člověka v žádném případě nepřísluší nám lidem, ale vždy pouze 
Bohu, který jediný má všechny potřebné informace a je plně spravedlivý. Římanům 12,19: 
„Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří 
pomsta, já odplatím, praví Pán.‘“ Matouš 7,1-2: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým 
soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ 
Bůh si přeje, abychom lidem, kteří nám ublížili, jejich provinění odpouštěli a soud ponechali 
Jemu. Matouš 6, 14-15: „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš 
nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“

Asi nás bude zajímat, kteří lidé tedy jsou ti věřící, kteří důvěřují Bohu, jsou zapsáni v oné 
„knize života“, budou na Božím soudu ospravedlněni a mají jako Boží dar věčný život. Je 
pozoruhodné, že nebude rozhodovat, do které církve lidé chodili (a jestli vůbec do nějaké 
chodili), jak dobře znali Bibli, jak často chodili do kostela či modlitebny, dokonce ani to, 
kolikrát ve svém životě jednali v rozporu s Božími principy. Co bude rozhodovat o věčném 
údělu člověka, to nás učí podobenství o Božím soudu. 

Matouš 25, 31-46: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se 
na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od dru-
hých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy 
řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 
připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste 
mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví 
odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti 
pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy 
jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví a řekne jim: 
‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného 
ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl 
jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen 
a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpoví i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, 
žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim 
odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste 
neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ 

     Ing. Jiří Rokos z Černé Hory



CÍRKEV
V březnovém čísle našeho zpravodaje vám nyní představíme církev s názvem

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ. 
U nás tuto církev asi málokdo zná a patrně neznáme nikoho, kdo v ní má svůj duchovní 
domov. Proto se s církví seznámíme i v dějinných souvislostech.

Evangelická církev na Těšínsku existuje v různých organizačních formách nepřetržitě od prv-
ní poloviny 16. století až dodnes. Přestože v době české reformace bylo Těšínsko již součástí 
českého státu, husitské myšlenky se zde uplatnily jen v omezené míře. Naproti tomu vůči 
reformaci Lutherově o sto let později se obyvatelé těšínského knížectví postavili kladně.
Reformace zde měla poklidný a konzervativní ráz. V těšínském knížeti Václavu III. Adamovi 
nalezla svého oddaného podporovatele. Roku 1568 tento kníže vydal tzv. Řád církevní, 
kterým upravil zejména bohoslužebný život rodící se luterské církve. Roku 1584 vydala 
kněžna Kateřina Sidonie, vdova po knížeti, rozšířenou verzi tohoto řádu v německém jazyce; 
upravila v ní i školskou a organizační problematiku církve. Liturgickými jazyky byly podle 
zmíněných řádů čeština a v menší míře též němčina. V podpoře luterské církve pokračoval 
i syn Kateřiny Sidonie a Václava III. Adama, kníže Adam Václav (1595–1617), takže koncem 
16. století bylo téměř celé Těšínsko luterské; významnější skupiny katolíků se udržely 
na Frýdecku (nacházejícím se od roku 1573 v katolických rukou), v některých městech 
působili také příslušníci Jednoty bratrské. V čele luterské církve na Těšínsku stál kníže 
a děkan, jakožto představený duchovenstva země. Evangeličtí duchovní na Těšínsku díky 

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

ČTVRTÝ DÍL S NÁZVEM: „KAZATELNA“
Specifickým místem a liturgickým zařízením, odkud je pronášeno křesťanské kázání, je kazatel-
na nebo též ambon. Latinský výraz ambo, ambona znamená vyvýšené řečniště v bazilice a po-
chází z řeckého slova anabainein – vystupovat. Původně byla místem bohoslužebného hlásání 
Božího slova v bazilice katedra (sedadlo). Biskup nebo presbyter při kázání seděl (srov. Mt 5,1). 
Ve velkých bazilikách se zvětšovala vzdálenost mezi katedrou v apsidě a lidmi v chrámové lodi. 
Čtení z Písma a kázání se přemístilo k mřížce, kde kazatel stál a promlouval ke shromáždění. 
Latinský výraz cancelli znamená mříž, mřížoví oddělující apsidu (presbytář) od chrámové lodi. 
Toto latinské slovo je v základě výrazu „kazatelna“ (srov. německé die Kanzel). 
V období gotiky a baroka byly umísťovány kazatelny do středu lodi a byly umělecky zdobeny. 
Například v Lounech v kostele sv. Mikuláše, bývalém utrakvistickém chrámu, se nachází 
kamenná goticko-renesanční kazatelna z doby kolem roku 1540. V 17. a 18. století začali 
luteráni umísťovat kazatelnu do výšky nad oltář, aby tak vyjádřili svrchovanost Božího slova. 
V reformovaných evangelických sborech zaujala kazatelna centrální místo. V Římskokatolické 
církvi došlo k obnově starokřesťanského ambonu ve spojitosti s liturgickým hnutím 
a 2. vatikánským koncilem. Ambon má víceúčelovou funkci a slouží pro čtení z Písma, 
promluvy, zpěv žalmů a přednášení přímluvných modliteb. Ve sborech a modlitebnách 
Církve československé husitské jsou pro kazatelskou službu užívány starší klasické vyvýšené 
kazatelny, ale jsou pořizovány i nové přenosné kazatelny umísťované v blízkosti stolu Páně. 
Kazatelna je viditelným znamením úkolu církve zvěstovat Boží slovo.



svým studiím v cizině (např. ve Wittenbergu) nebo díky svému cizímu původu obohacovali 
kulturu země, v níž působili. Z literárně činných duchovních lze uvést například Jiřího 
Třanovského, Jana Pražana či Jiříka Joannida Frýdeckého.

Období protireformace (17.– 18. století)
Roku 1610 kníže Adam Václav opustil luterskou víru a stal se římským katolíkem. Ve své 
zemi zahájil rekatolizaci. Po bělohorské porážce (1620) protireformační tažení proti tě-
šínským evangelíkům zintenzivnělo; nicméně tu většinou nedosahovalo takové síly jako 
v Čechách či na Moravě. Vestfálský mír (1648) výslovně přiznal slezským evangelíkům 
právo zůstat v zemi a soukromě provozovat ve svých domech bohoslužby. Na těchto domá-
cích bohoslužbách byl nezřídka používán kancionál těšínského rodáka Jiřího Třanovského, 
nazvaný „Cithara sanctorum“, jenž poprvé vyšel roku 1636 a poté ve více než 140 vydáních. 
Veřejná evangelická bohoslužba ale v knížectví ustala roku 1654, kdy tzv. náboženská 
komise zabrala všechny zbývající luterské kostely a kaple v zemi a luterští duchovní byli 
ze země vypovězeni. Pokud se chtěli evangelíci shromažďovat ve větším počtu, museli tak 
činit tajně v horách (např. na Goduli, na Zakameni, na Kostelíkách). Tam jim přicházívali 
sloužit svátostmi kazatelé z Uher.
Pětapadesátileté období bez veřejné luterské bohoslužby skončilo roku 1709. V tomto roce 
přinutil švédský král Karel XII. císaře Josefa I., aby tzv. exekučním recesem k altranstädt-
ské smlouvě povolil mimo jiné výstavbu evangelického kostela u města Těšína. Kostel se 
nazýval „Ježíšův kostel“ nebo též „Kostel milosti“ (Gnadenkirche). 
Vedle kostela vznikla také evangelická škola. U kostela a školy se záhy vytvořilo jedno 
z center slezského pietismu; kromě všech těšínských evangelíků jej navštěvovali i tajní ne-
katolíci z Moravy a z Čech, byla mezi nimi i řada osob z Kravařska, které později obnovily 
v Ochranově Jednotu bratrskou. K nejvýznamnějším pietistům, působícím v této době v Tě-
šíně, patřil Johann Adam Steinmetz, Jan Liberda či Jan Muthmann. Protivníci probuzenecké 
práce ovšem nelenili a roku 1730 dosáhli vypovězení tří pietistických pastorů a dvou učitelů 
ze všech zemí habsburské monarchie. Přestože měli těšínští evangelíci vlastní kostel, museli 
snášet mnohá pronásledování: například roku 1735 vytvořili jezuité tzv. sirotčinec, kam 
zpravidla násilím umisťovali děti z evangelických rodin, které převychovávali v katolické 
víře, o rok později vedl náboženský a sociální útisk regenta komorního panství dokonce 
k selským bouřím. Nástrojem rekatolizace byla i tzv. konzistoř augsburského vyznání, kterou 
zřídila Marie Terezie ve 40. letech 18. století – tento nejvyšší orgán těšínských luteránů 
tvořili převážně katolíci!
Krutou dobu protireformace ukončil až toleranční patent císaře Josefa II., který byl ve Slez-
sku s ohledem na místní specifické poměry vyhlášen v pozměněné formě až roku 1782. 
Přinesl zejména možnost budovat nové modlitebny a zřizovat školy. Toleranční modli-
tebny však musely být bez věže a nesměly mít veřejný vchod z ulice. V době toleranční 
byly na Těšínsku vystavěny modlitebny v Bielsku, Jaworzu, Wiśle, Bludovicích, Komorní 
Lhotce, Bystřici, Drogomyślu, Ustroni, Návsí, Goleszowie a Bielsku Starym. Do nových 
sborů přicházeli v první fázi duchovní zejména ze Slovenska. Všichni těšínští evangelíci byli 
začleněni do celorakouské evangelické církve a. v. Je zajímavé, že celorakouská konzistoř 
a. v., pod níž spadaly sbory od Terstu po Lvov, sídlila do roku 1785 v Těšíně. Těšín byl pro 
rakouské evangelíky významný také tím, že tu v letech 1813–1873 existovalo evangelické 
gymnasium, hojně navštěvované studenty z celé monarchie.



Po tolerančním patentu (18.– 19. století)
Evangelíci nicméně zůstávali stále jen „tolerovanými“ občany státu. Proto se roku 1848 při-
pojili k revolučním požadavkům a vymohli si zrovnoprávnění s katolíky. Tzv. protestantský 
patent (1861) pak přinesl evangelíkům právo na církevní samosprávu. Období rovnopráv-
nosti bylo poznamenáno rozvojem rozmanitých protestantských aktivit (vzpomeňme např. 
založení evangelické nemocnice v Těšíně v roce 1888), založení řady spolků, vydávání 
časopisů a knih). Toto období bylo také obdobím národního probuzení a následných národ-
nostních třenic, které se nevyhnuly ani církvi. Jedním z plodů národnostních snah byl i nový 
polský kancionál, vydaný poprvé roku 1865, který sestavil pastor Jerzy Heczko a který 
postupně vytlačil z užívání Třanovského Citharusanctorum. K nejvýznamnějším duchovním 
této doby náleželi Leopold Marcin von Otto, polský národní buditel a probuzenecký pastor, 
a Theodor Karl Haase, německý liberální politik a teolog.
Pohnuté dějiny 1. poloviny 20. století
Počátkem 20. století prožila evangelická církev na Těšínsku velké probuzení, nazývané „tě-
šínský zázrak“. Zasloužili se o ně pastoři Jan Pindór, který mj. kázal po boku D. L. Moodyho 
na světové výstavě v Chicagu (1893), a Karol Kulisz, podporující vznik malých domácích 
skupinek, které se věnovaly prohlubování náboženského života. Roku 1906 se v důsledku 
probuzení vytvořilo tzv. Křesťanské společenství, které se stalo nositelem novopietistické 
zbožnosti v církvi; letniční zbožnost reprezentoval v církvi od roku 1910 Svaz pro rozhod-
né křesťanství. Probuzenecká hnutí organizovala evangelizační setkání a biblické hodiny, 
zakládala nedělní besídky, pěvecké a instrumentální soubory, vydávala letáky, brožury, 
časopisy a zpěvníky, nezapomínala též na činnost diakonickou.
Rozpad Rakousko-Uherska (1918) přinesl i vážné změny do evangelické církve na Těšínsku. 
Některé sbory se připojily k Českobratrské církvi evangelické, jiné k Německé evangelické 
církvi a ještě jiné k polské evangelické církvi se sídlem ve Warszawie. Poté, co byla roku 
1920 definitivně část Těšínska adjudikována Československu, ocitlo se na této československé 
části šest evangelických sborů, které se dříve připojily k polské evangelické církvi (Dolní 
Bludovice, Bystřice, Komorní Lhotka, Návsí, Orlová a Třinec). Tyto sbory vytvořily novou 
církev nazvanou „Augšburská evangelická církev ve východním Slezsku v Československu“. 
Československá vláda církev uznala svým usnesením ze dne 24. května 1923. Po celou dobu 
první republiky si církev zachovala výrazně polský charakter a představovala jeden z nejvý-
znamnějších faktorů posilujících polství v české části Těšínska. Někteří duchovní církve byli 
dokonce zapojeni do polské diverzantské činnosti proti Československu.
Roku 1938 bylo Záolší okupováno polskou armádou a všechny sbory Augsburské evange-
lické církve ve východním Slezsku v Československu se ocitly na území Polska. V prosinci 
téhož roku byly přičleněny ke slezské diecézi Evangelicko-augsburské církve v Polsku. Ná-
sledujícího roku však bylo celé území slezské diecéze připojeno k Říši a sbory na Těšínsku 
byly krátce nato podřízeny německé konzistoři ve Vratislavi. Okupantská moc na ně těžce 
dolehla: většina pastorů byla zbavena úřadu, mnozí z nich byli uvězněni anebo popraveni; 
bohoslužby se po čase konaly jen v němčině.
Za komunismu
Konec války však neznamenal konec problémů těšínských evangelických sborů. Stát od-
mítal Augsburskou evangelickou církev ve východním Slezsku v Československu uznat 
a Českobratrská církev evangelická s podporou národních socialistů usilovala připojit 
východoslezské sbory k sobě jako svůj čtrnáctý seniorát. Sbory se však proti těmto snahám 
energicky postavily, zkonsolidovaly se a zaručily Polákům i Čechům v církvi rovná práva. 



TVÁŘÍ V TVÁŘ
Třetí díl: TVÁŘÍ V TVÁŘ BOHU I ČLOVĚKU
Biblický text, přečtěte si: Genesis 32,25–33,10 

Další z míst, kde se člověk setkává „tváří v tvář“ s Bohem, je zvláštní příběh Jákoba zá-
pasícího s kýmsi, v němž nakonec poznává Boha. Jákob si celý svůj život myslel, že jeho 
největším problémem je Ezau, jeho starší dvojče. Dnes ho vidíme, jak se vrací domů a bojí 
se, že ho jeho bratr připraví o život. Než se postaví tváří v tvář svému bratrovi, setkává se 
s Bohem. Je to teprve skrze tento zápas, kdy Jákobovi dochází, že celý život vlastně bojoval 
proti Bohu. „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Jákob zjišťuje, že jen Hospodin je zdrojem 
požehnání, které se nedá získat žádným podvodem. Stává se novým člověkem, získává nové 
jméno, je připraven čelit důsledkům svých činů. 

Jednou se kazatele Martyna Lloyd-Jonese zeptali, jak vypadá člověk, který se skutečně 
setkal s Bohem. S odkazem na 32. kapitolu Genesis odpověděl, že „při chůzi kulhá“. Jáko-
bovo zranění je novým znamením Boží přítomnosti v jeho životě. Bolest a požehnání jdou 
často ruku v ruce. Setkání s Bohem nejsou vždy taková, jak bychom čekali. Málokdy je život 
křesťana, který skutečně hledá Boha, regulovaným řečištěm. 

Spíše se podobá řece plné kamenů, v níž ale nacházíme Boha i sebe sama novým způsobem. 
Kříž je tak zřejmě cestou, kterou Bůh proměňuje každého, koho miluje. Podobenství o marno-
tratném synu a příběh obou Izákových synů jsou propojeny. I zde nacházíme Boží tvář v přijetí, 
smíření, objetí a polibku. Setkání s Bohem nás uschopňuje vidět jeho tvář na tváři druhých.

Připravuje pro vás bratr Jiří

Na státní uznání však musely čekat až do roku 1948, kdy komunisty obsazené Ministerstvo 
školství a osvěty svým výnosem potvrdilo, že právní stav církve trvá beze změny. Roku 
1950 se církev přejmenovala a přijala název „Slezská církev evangelická augsburského 
vyznání“, současně vznikly nové sbory a církev byla rozdělena do dvou seniorátů. Roku 
1956 se SCEAV stala členkou Světové rady církví a Světového luterského svazu.
Skutečnost, že uznání se církvi dostalo od komunistické vlády, vedla vedení církve k ser-
vilnímu postoji vůči vládnoucímu režimu. S tímto postojem ovšem nesouhlasili probu-
zenečtí členové církve, vytvářející pod vedením pastora Vladislava Santariuse ilegální 
hnutí, zvané „misijní práce“. Celé období komunistické diktatury tak bylo poznamenáno 
vlekoucím se konfliktem mezi vedením církve a „misijní prací“. Probuzení křesťané od-
mítli podřídit se snahám komunistů o potlačení církevních aktivit, ale naopak je udržovali 
a nadále rozvíjeli: Setkávali se na tajných domácích pobožnostech a vzdělávacích kursech, 
organizovali pod hlavičkou nejrůznějších organizací zájezdy a tábory mládeže, vydávali 
samizdatové publikace atd.
Po pádu komunismu
Po sametové revoluci se dne 16. března 1991 sešel v Třanovicích mimořádný synod, který 
odvolal dosavadního biskupa a jeho náměstka z funkcí. Ti však synod neuznali, a tak dali 
podnět ke schizmatu v církvi. Stoupenci dřívějšího vedení církve po déletrvajících konflik-
tech založili novou církev s názvem „Luterská evangelická církev augsburského vyznání 
v ČR“. Byla registrována dne 19. ledna 1995.
Slezská církev evangelická a. v. využila po roce 1989 nových možností, které se jí otevřely, 
a rozvinula svou činnost; pro zabezpečení lepší správy byla roku 1998 rozdělena do pěti 
seniorátů. Bratr Mirek



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. Zapojujeme se také. Když vám to nevychází 
ve 20:00 hodin, modlete se kdykoliv v jinou hodinu. S vámi na Vyškovsku se vidím 
na bohoslužbách, můžete mi svoje modlitební úmysly předat osobně, vy na Blanensku 
pošlete svoje modlitební úmysly po bratru faráři.   
 
Pamatujme! V březnu 2021 se modlíme a prosíme na tyto úmysly: 

-  Stvořiteli všeho života, jsme v čase velikého půstu, ve kterém si připomínáme svou 
křehkost, smrtelnost a hříšnost. 

-  Dej, ať nás půst a upřímné pokání vedou k otevřenosti srdce a k hlubší jednotě 
s TEBOU. Vždyť ty nechceš náš smutek, ale radost Božích dětí. 

-  Pane Ježíši, Tys učil zástupy na hoře: „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí 
mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde 
je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj 
poklad, tam bude i tvé srdce.“

-  Pane, prosíme, nauč nás rozeznávat poklady Ducha od pomíjejících věcí. Dej, ať se 
ve svém životě umíme zaměřit na střádání pravých a věčných pokladů v nebi. 

-  Vznešený Bože, dej do našich promrzlých srdcí dar odpouštějící lásky. Ať se umíme 
navzájem smiřovat, ať dokážeme říkat přátelská a vlídná slova, i když se na nás sype 
průtrž urážek, ať umíme odpouštět i svým nepřátelům. 

-  Prosíme Tě za ty, kteří opustili nebo se vzdálili z našeho společenství, dotkni se jich 
svoji mocí a vnukni do jejich srdce myšlenky, že jim v našem společenství bylo kdysi 
tak duchovně dobře. Zjev jim svoji moc a slávu. Vyprošujeme je před Tvojí tváří. 
Činíme pokání z našich vzájemných vin a hříchů. 

-  Pane Ježíši Kriste, ty jsi naše jediná naděje a záštita, ty jsi naše víra a tvrz, ty jsi alfa 
a omega. S tebou a v tobě chceme žít a naplnit naše dny časnosti. 

-  Pane, prosíme tě za dobré a laskavé vztahy mezi manžely, partnery, sourozenci 
i vztahy mezi rodiči a dětmi. Žijeme pro mnohé náročnou dobu, když většina lidí je 
na homeoffice a jejich děti musí zvládat výuku online. Kéž si dokáží vycházet vstříc, 
milovat se bez podmínek a odpouštět si. 

-  Pane, prosíme tě za vládu, aby měla moudrost a Boží vedení, jak se zachovat v této 
době. 

-  Pane, prosíme za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal, podporoval 
je a žehnal jim i jejich práci. 



LUŠTÍME
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou. 
Luštěním se vracíme k evangeliu první neděle postní.

Počátek Ježíšovy činnosti
Markovo evangelium líčí události velmi stručně. Dokážete správně seřadit, jak šly 
po sobě, a získat tak pořadí písmenek do tajenky? 

 1.  Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: (B) 
 2. „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Í) 
 3.  Potom se Ježíš čtyřicet dní postil na poušti. (D) 
 4.  Z nebe se ozval hlas: (N) 
 5.  „Přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (A) 
 6.  Spatřil Ducha, který na něj sestupoval v podobě holubice. (T) 
 7.  Ježíš přišel z Nazareta k Jordánu. (P) 
 8.  Satan ho pokoušel. (O) 
 9.  Byl od Jana Křtitele pokřtěn. (O) 
10.  Když vystupoval z vody, uviděl rozevřená nebesa. (S)

-  Pane, prosíme za všechny, kdo budou ochotni přijmout poslání v nové radě starších, 
ať jsou to muži a ženy Boží. 

-  Pane, prosíme za naše letošní katechumeny, připravující se na křest dospělých. 

-  Bože, prosíme tě za pozůstalé, kterých je poslední dobou více než obvykle, aby je 
Pán Ježíš posiloval a dával jim naději, že se se svými blízkými, kteří zesnuli v Kristu, 
opět shledají v jeho království. Amen

Vaše sestra Lidka Hadačová z Vyškova

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2021
Pátek 5. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 6. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

16:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Neděle – 3. neděle postní

Text evangelia: Jan 2, 13-22
Zpíváme píseň: 246

7. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
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

Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezený 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 ochotni přijít i v této době. 

POČÍTÁME S VÁMI! 
Mnozí se mne stále ptají, proto odpovídáme: 

ANO, BOHOSLUŽBY JSOU VEŘEJNÉ 
A MŮŽETE NA NĚ PŘIJÍT!!! 

Dodržení všech hygienických pravidel je samozřejmostí!

Pátek 12. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 13. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 4. neděle postní

Text evangelia: Jan 3, 14-21
Zpíváme píseň:244

14. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 19. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 20. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 5. neděle postní

Text evangelia: Jan 12, 20-33
Zpíváme píseň: 245

21. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 26. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 27. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 6. neděle postní
PALMARUM – KVĚTNÁ

Text evangelia:  
Marek 14, 1-15,47
Zpíváme píseň: 23

28. 3.  7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor DR. K. Farského
14:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje


