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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ÚNOR:

Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, 
řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam,‘ a přejde; a nic vám nebude nemožné.“ 
     (Matoušovo evangelium 17, 20)

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho zpravodaje. 
Na začátku měsíce února vás všechny upřímně zdravím. Hned druhý únorový den proži-

jeme slavnost Uvedení Páně do chrámu a v polovině měsíce Popeleční středou vstoupíme 
do postní přípravy na prožití Velikonoc. Věřím, že nechceme žehrat, co všechno se děje 
kolem nás, ale chceme s otevřeným srdcem i očima přijmout duchovní pozvání i výzvy, 
které nám tato zvláštní doba dává. Nebudeme plakat nad tím, co nemůžeme, co nás ome-
zuje a není podle našich představ, ale věřím, že každý chceme přijímat to, co všechno 
můžeme a máme. Co je myslím důležité a co může udělat, zkusit každý? 

Plzeňský bratr biskup Filip v jednom zamyšlení připomíná: 
„Evagrius Ponticus, jeden z pouštních otců, radil svým žákům, aby nenaslouchali dé-

mony, ale evangelium. Démony „náš moderní svět zrušil“. Místo nich tu má dnes paniku, 
neurózy, depresi a úzkost. Evagriova rada se však zdá být účinná a velmi dobrá i nyní. 
Víra bez skutků je k ničemu. Máme nyní příležitost k uskutečňování.“

Víra je podobná malému zrníčku hořčice, jak slyšíme od Ježíše. Přestože nemůžeme 
mnohé ovlivnit, přece můžeme díky tomuto malému zrníčku dělat zázraky. Můžeme 
se stávat tvůrci pokoje. Můžeme naslouchat, dodávat odvahu a pozdvihovat, jak nás 
k tomu vede a dává sílu Ježíš. Ale především se konečně můžeme také smířit se životem.  
Můžeme každý v tom udělat kus služby a práce s Pánem ve svém vlastním životě i jako 
společenství dohromady. 

Nemusíme trávit náš život sebežalářováním a soudem nad vlastní minulosti. Miluj-
me doopravdy každou chvilku, kdy s otevřenýma očima vnímáme krásu a posvěcujme 
místo, kde jsme každým krokem našich nohou. Ať už upečete drobenkový koláč, nebo 
si jenom uvaříte kafe, i to si vychutnejte, protože právě v takových maličkostech se rodí 
víra a naděje. Je to opravdu celkem prosté. Jistě, v každém z nás může být nejen nemoc 
a strach z ní, ale také je v každém z nás obrovská síla malého hořčičného zrnka. Je to 
moc, jež nám dovoluje důvěřovat životu a přestat násilím měnit druhé lidi. Místo měnění 
druhých přijměme letošní postní dobu k tomu, že necháme Ježíše, aby měnil nás. Měnit 
sebe, a ne druhé! Co my na to? 



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
5. A 6. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

1. A 2. NEDĚLE POSTNÍ

2. 2. Uvedení Páně do Chrámu, Hromnice 14. 2. Masopustní neděle

17. 2. Popeleční středa 21. 2. První postní neděle

Jen odvahu přijmout svou jedinečnost, kterou máme od svého Stvořitele, a tu potom 
rozdávat beze strachu, že o něco můžeme přijít. Boží království je v mezi námi. Nad 
všechny rady jistě dobře míněné, čím se má správně naplnit Postní doba, myslím, že tak 
není potřeba dělat misie v Africe nebo obracet na víru protinožce. Nepotřebujeme ani dávat 
obrovské almužny chudým. Postačí, když Ježíši dáme něco nejslabšího v sobě, a dáme 
tomu zrnku šanci růst, když odpustíme někomu v rodině, přineseme radost lidem v práci. 
A především začneme naslouchat a dívat se. Protože Bůh odpovídá na naše modlitby 
a posílá nám každý den svou poštu. Jenomže my máme sklopené hlavy a stále se jenom 
hrabeme v minulosti. Přeji nám všem odvahu ke kráse a radosti.  Opatrujte se všichni 
a vnímejte tento maličký obrovský dar. 

Váš bratr Martin
PS: I když třeba v této době nemáte někteří odvahu k osobnímu setkání na bohosluž-
bách, ke kontaktu při návštěvách a obvyklých setkáních ve farnosti, máte nyní v ruce 
únorové číslo farního zpravodaje. Zkrátka Vás mám rád a pamatuji na Vás! Berte toto 
nové číslo farního zpravodaje, jako osobní zájem o Vás. Věřím, že si i této době vzájemně 
zachováme dobré vztahy. Děkuji.                  MK

M o d l i t b a 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe 
nezapomněl/a/. Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem mnohdy ze svých vlastních sil slabý/á/ 
a prosím o Tvou sílu. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí 
horlivost. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi mé světlo a bez Tebe se topím 
v temnotách. 
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal Svou vůli. 
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel/a/ Tvůj hlas a následoval/a/ Tě. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v Tvé 
společnosti. 
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byla věrný/á/. 
Zůstaň se mnou, Pane, toužím být pro Tebe místem útěchy a hnízdem 
lásky.“  Amen.       (S Vámi se modlí sestra Blanka Dubnová)



SVÁTKY V MĚSÍCI ÚNORU
2. února – Hromnice – svátek Uvedení Páně do chrámu
Hromnice je označení svátku, který se správně nazývá Uvedení Páně do chrámu. V západní 
křesťanské tradici připadá na 40. den po slavnosti Narození Páně, tedy na 2. února. Začátek 
února byl pro naše prapředky významným mezníkem i v době před přijetím křesťanství.
Stal se důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek 
Imbolc, který se vztahoval k ohni, slunci, návratu světla a prodlužujícím se dnům. S tím souvisí 
i spousta lidových pranostik, asi nejznámější je „Na Hromnice o hodinu více“.
Svátek byl také v minulosti spojený s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá 
jeho název. S tím souvisí i hromničky – svíčky, které se tento den žehnají. Ty se dříve dávaly 
během bouřek zapálené do oken a měly spolu s modlitbou chránit domácnost a úrodu. Svíce 
nám však připomíná Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo“.
Dříve v tento den končila doba vánoční, proto na některých místech můžeme ještě do Hromnic 
vidět vystavený betlém.
Svátek připomíná biblickou událost popisovanou v evangeliu podle Lukáše. Ježíšova matka 
Maria byla podle židovských předpisů po narození chlapce 40 dní rituálně nečistá. Po uplynutí 
této doby bylo její náboženskou povinností navštívit jeruzalémský chrám, podrobit se očistným 
obřadům a přinést Bohu zástupnou oběť za prvorozeného syna. Vše prvorozené totiž náleželo 
Bohu. Obětí bývala ovečka, u chudších lidí pak holoubata. V chrámu se Marie setkala s pro-
rokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše prorockým výrokem označil za „světlo 
k osvícení národů“. V návaznosti na tento výrok se svátek postupně přetvářel ve slavnost světla. 
Teplé světlo svící má být výstižným symbolem pro světlo daleko větší, které vychází z Ježíše.

Masopust
Jedná se o období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svát-
ku Zjevení Páně (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý 
na datu Velikonoc. (Velikonoční neděle vychází letos na 4. dubna.) 
Dříve masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během 
něj probíhají taneční zábavy, plesy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto 
období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Během dalších tří dní, které 
jsou lidově nazývány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé průvody 
masek, scénické výstupy a taneční zábavy vrcholící pochováváním basy, symbolizujícím, že 
během půstu si hudebníci nezahrají.

 •  Tučný čtvrtek 11. února 2021
 •  Masopustní neděle 14. února 2021
 •  Masopustní úterý 16. února 2021

Masopustní úterý předchází Popeleční středě. Právě ona zahajuje předvelikonoční postní 
období. Postní střídmost a odříkání v různých oblastech života nás provází 40 dní – výjimku 
tvoří jen neděle, které na památku Ježíšova zmrtvýchvstání zůstávají vždy slavnostním dnem. 
Co si v době příprav na největší křesťanský svátek odepřít, se v průběhu staletí lišilo. Půst 
není dieta. Je to modlitba životem, kterou ukazujeme, že jsme ochotní se vzdát čehokoliv, 
co je dobré, a dát to do našeho vztahu s Pánem Bohem. Je to také ochota obrátit se, zbavit se 
toho, co není v mém životě dobré. Tady záleží na invenci každého z nás a také platí, že co 
bylo dřív luxusní, je dnes obyčejné a naopak.



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!
Patrně bude možné podle stávajících nařízení vlády (psáno 25. 1. 2021) slavit 
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

17. února – Popeleční středa
Popeleční středa je obdobně jako Velikonoce pohyblivým svátkem. Tímto dnem začíná čtyřice-
tidenní půst. Neděle se do postní doby nezapočítávají, nejsou považovány za postní dny. Z časo-
vého hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí (končí na Bílou 
sobotu). Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy. 
Popeleční středa je připomínkou naší pomíjivosti, pomíjivosti pozemského života – všech 
našich starostí, tužeb, problémů, honby za slávou či bohatstvím a úspěchem. Tato pomíjivost 
může být i úlevná, a to v tom, že vlastně spousta starostí a trápení je zbytečná. 
Zároveň vyjadřujeme i svou kajícnost a „sypeme si popel na hlavu“, což je viditelné znamení 
Popelce. V tento den uděluje kněz věřícím popelec, to znamená, že jim udělá na čelo znamení 
kříže z popela a pronáší přitom verše z Písma: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ 
(Genesis 3, 19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Markovo evangelium 1, 15). Vyjadřuje-
me tím, že chceme být nezávislí na skutečnostech pomíjivých a věnovat pozornost hodnotám 
trvalým – duchovním; vyjadřujeme tím odhodlání žít bez hříchu.
A proč popelec?
Udělování popelce nám může připomenout české úsloví sypat si popel na hlavu. To však 
nesouvisí přímo s popelcem, ale sahá mnohem hlouběji do historie. Ve starozákonní době byl 
popel symbolem smutku a pokání a tuto symboliku převzala i křesťanská společnost. Hříšníci, 
kteří spáchali těžký hřích, byli na začátku postní doby vyzváni, aby činili pokání. Součástí 
toho bylo i sypání si popela na hlavu. Zvláštní modlitba pro žehnání popela se objevila až 
v 11. století. Předpis, podle kterého má být použit popel z ratolestí svěcených o rok dříve 
na Květnou neděli (poslední neděle před Velikonocemi), pochází až z 12. století. Na jihu se 
pálí olivové a palmové ratolesti, u nás ve střední Evropě pak větvičky jívy (kočičky). Slovo 
popel neznamená jen zbytek po spálení nějaké látky, jak to známe dnes, ale dříve označo-
val i zetlelé pozůstatky zemřelých, nikoli pouze spálené. To vysvětluje tedy ono „prach jsi 
a v prach se obrátíš”.
Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, proto je zde právě toto období čtyřiceti dnů 
příprav, kdy zkoumáme, jestli je pro nás Pán Bůh, Kristus, skutečně nejdůležitější v životě. 

Pro vás ráda připravuje sestra Radka



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/ 

SLAVNOST HROMNIC, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
s rozdáváním hromničních svící budeme letos prožívat v ÚTERÝ 2. 2. 2021 v 17:30 hodin 
v Blansku – kostele a v 19:00 hodin na Brťově. V ostatních obcích budeme Hromnice slavit 
v sobotu 30. 1. a v neděli 31. 1. včetně udílení Blažejského požehnání. 
Srdečně vás zveme k slavení tohoto svátku!

POPELEČNÍ STŘEDA, ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NA SLAVENÍ VELIKONOC
připadá na polovinu února, tj. na středu 17 2. 2021 ve 13:00 hodin v Račicích, ve 14:15 hodin 
ve Vyškově, v 15:45 hodin v Ježkovicích, v 17:30 hodin v Blansku – kostele a v 19:00 hodin 
na Brťově. Při všech bohoslužbách bude vysluhovaná svátost pokání s veřejnou zpovědí. 
Svátost pokání bude vysluhovaná také o první postní neděli 21. 2. 2021 při všech bohoslužbách. 
Upřímně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

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. Ne-
bojte 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!



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 první – Co si myslela česká církev pobývající ve vyhnanství v polském Lešně o morové 
nákaze jako křesťané na základě učení Písma svatého?
Lze hledat podobenství v této skoro již 400 let staré zprávě a současné epidemii koronaviru? 
Osobně si myslím, že ano. Její nadčasovost je pro mne v tom, že chce zastávat jen to, co čteme 
v Písmu svatém, a jak podle něj máme přemýšlet o morové nákaze či jiné epidemii. Komenský 
v jednom ze svých děl uvádí právě Písmo svaté jako jednu z knih, kterou jsme všichni dostali 
od Boha pro naše poznání a učení na této pozemské škole, a to jakožto komentář vnějšího 
světa a vodítko vnitřního světa, svědomí. Níže uvádím víceméně přepis toho nejdůležitějšího, 
co mne v útlé knize zaujalo, či zdálo se mi podobné dnešní době, aktuální jako takovou ještě 
kratší zprávu a pozvání k celému znění tohoto díla od Jana Amose Komenského a jeho bratří. 
Co se mi osobně zdálo méně zřetelné z Českého ekumenického překladu, hledal jsem pro 
pochopení v Písmu svatém, a tak některé verše uvádím z Bible kralické, která je doplněna 
i o původní poznámky. I když jsem vás, sestry a bratři, chtěl obeznámit s tímto dílem co nej-
stručněji, tak obsahuje natolik významných myšlenek, že z toho vyšla zpráva na pokračování. 
Celou zprávu v jazyce 21. století si lze přečíst i v elektronické podobě na stránkách vydavatele 
www.poutnikovacetba.cz a učinit si svůj vlastní názor a osobní poznání z kompletního textu. 
V roce 1632 byla sestavena a vytištěna českou církví pobývající ve vyhnanství v polském 
Lešně „Zpráva kratičká o morním nakažení.“ ze zvláštních důvodů, jež nastaly během zdejší 
epidemie moru. Církev si uvědomovala, že kvůli Boží morové ráně i nesprávnému chování 
mnoha lidí během ní je v těchto místech třeba všechny povzbuzovat ke skutečně láskyplné-
mu jednání, abychom lásku neztratili. Z tohoto důvodu se rozhodli o tom napsat kratičkou 
zprávu s následujícími úmysly:
1.  Aby vyvrátili nařčení z opovážlivosti a všetečnosti a ukázali, že je z toho obviňují neprávem.
2.  Aby se všeobecně vědělo, co si myslí o morové nákaze a jak postupují v případě lidí, 

které zasáhla. Což dělali podle učení Božího slova a s vážným uvažováním o Božím 
prozřetelném řízení všech věcí.

3.  Aby v této věci poučili jejich milé zdejší spolubratry a přátele – s nimiž žili v témže 
uspořádání a měli vůči nim křesťanská a bratrská práva – pokud to bylo možné, pomohli 
jim opustit škodlivé zvyky a obyčeje a osvojit si mírnější způsob jednání s lidmi zasaženými 
Boží morovou ranou.

Tato zpráva se věnuje třem otázkám, které si postupně představíme v jednotlivých dílech 
farního zpravodaje (plus samostatný díl slov svatého Cypriána):
I.  Co si mysleli o morové nákaze jako křesťané na základě učení Písma svatého?
II.  Co v době morové nákazy dělali a učili dělat člověka?
III. Jak se chovat a jak radili chovat se ke křesťanům zasaženým nebo i usmrceným morovou 

nákazou?



První otázka
Především hledáním odpovědí v Písmu svatém. Vždyť držet se Písma je povinná, nejužitečnější 
i nejbezpečnější věc pro nás i každého křesťana. 
Stručně řečeno: myslíme si, že morová nákaza je bolestivá metla našeho Pána Boha. 
On sám ji má ve svých rukou a v určitých dobách ji ukládá určitým zemím, obcím a osobám, 
které zasáhne těžkou nemocí i smrtí.
K potvrzení tohoto názoru se podíváme na následující body:
I.  Podle čeho poznáme, že tuto metlu má ve svých rukou sám Bůh a vede ji a švihá nás s ní, jak 

sám chce? Předně ze svědectví samotného Pána Boha, hrozící svému lidu: „Shromáždíte-li 
se do svých měst, pošlu mezi vás mor…“ (Leviticus 26, 25.) Současně i pro dnešní dobu lze 
chápat verš: „Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný Bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, 
zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky.“ (Deuteronomium 32, 39.)

II.  Jak vypadá použití této metly? Je nenápadná, náhlá a dokáže rychle udeřit (Kazatel 9, 12). 
Čímž se chce vyjádřit, že nechápeme, jak a odkud přichází.

III. Jak Bůh svou metlu používá?
 Především podle své moudrosti a vlastního úsudku a na nic se přitom neohlíží, ani na vůli, 

ani na názory žádného svého stvoření. To lze chápat ze slov svatého Pavla, který o Bohu 
prohlašuje: „A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, 
vyměřiv jim uložené časy a cíle přebývání jejich.“ (Skutky apoštolů 17, 26.) Nebo ze slov 
samotného Boha, jenž říká: „Kterýž oznamuji při počátku dokonání a hned zdaleka to, což 
se ještě nestalo: řeknu-li co, rada má se koná, a vše, což se mi líbí, činím.“ (Izajáš 46, 10.) 

 Používá ji také podle své svobodné vůle, jak chce, aby člověka ranil nebo i usmrtil; u koho 
chce, bez přijímání osob; a kdy chce. Mnoho příkladů v Písmu, např. David v jednom 
z Žalmu říká: „Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.“ (Žalm 115, 3) Používá 
ji také mocně a moudře, takže mu to nikdo nedokáže překazit. Žádný člověk se před ní 
nedokáže ochránit nebo se jí nějakou svou chytrostí či opatrností vyhnout. Což jasně 
vidíme z Jóbových slov, kde říká: „Vím, že všecko můžeš, a že nemůže překaženo býti 
tvému myšlení.“ (Job 42, 2.) 

 Anebo „Kterýž lapá moudré v chytrosti.“ (Job 5, 13) 
 Zároveň svou metlu používá uvážlivě a s rozumem, ne padni, komu padni, aby slepě bil 

a zabíjel každého, kdo mu přijde pod ruku. Naopak si pečlivě rozmýšlí, koho, kdy a jak 
touto ranou navštíví. Lze vidět ve Zjevení, kde sv. Jan říká: „A hle, kůň sinavý, a jméno 
jeho jezdce Smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtina 
země zhubila mečem, hladem, morem a dravými šelmami.“ (Zjevení Janovo 6, 8) Pán však 
neodměřuje jen počet lidí, jak mnoho jich kdy má zemřít, ale označuje i jednotlivé osoby, 
které mají být vzaty či zachovány. Což poznáváme nejen z Jóbova prohlášení: „Jestliže 
jsou stanoveny jeho dny, počet jeho měsíců, je ve tvé moci, nepřekročí cíl, jejž si mu vytkl.“ 
(Job 14, 5.)

 Bůh také používá svou metlu spravedlivě, takže žádný postižený, zabitý ani kdokoli jiný 
ho nemůže obvinit z nespravedlnosti či krutosti. Copak nemůže hřešící lidi spravedlivě 
postihnout tvrdými tresty? Danil to vše dobře věděl: „Protož neobmeškal Hospodin s tím 
zlým, ale uvedl je na nás; nebo spravedlivý jest Hospodin Bůh náš, ve všech skutcích 
svých, kteréž činí, jehožto hlasu poslušni jsme nebyli.“ (Daniel 9, 14.) Nebo když David 



schválil svoje zasažení: „K dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil 
ustanovením tvým.“ (Žalm 119, 71.) Přitom Bůh nezapomíná na své milosrdenství 
a slitování: „Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých a milosrdný ve všech 
skutcích svých.“ (Ž 145, 17.) „A když vztáhl Anděl ruku svou na Jeruzalém, aby hubil 
jej, litoval Hospodin toho zlého a řekl Andělu, kterýž hubil lid; Dostiť jest: již přestaň.“ 
(2. Samuelova 24, 16.)

IV. K jakému cíli Bůh svou metlou směřuje? Pán Bůh nám sice nezjevuje všechny důvody 
svého jednání, ale přesto můžeme zbožně prohlásit, že to dělá, aby:

1.  Skrze to potrestal některé země, města a domy. Hrozíval tím svému lidu, když ho nebudou 
poslouchat. Ve verši Jeremiáš 34, 17 Hospodin prohlašuje: „Protože jste mě neuposlechli 
a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám svobodu, je 
výrok Hospodinův, meči, moru a hladu. Učiním vás obrazem hrůzy pro všechna království 
země.“

2.  Dal svým dětem důvod se pokořit a povzbudil je k modlitbám.
3.  Některé tím vyzkoušel ve víře a v trpělivosti.
4.  U některých zjevně prokázal svou moc a milosrdenství tím, že jim pomůže.
5.  Jiným dal prostřednictvím nemoci postihující jejich okolí výstrahu, aby činili pokání a dali 

si pozor na své jednání.
6.  Některé skrze tuto ránu vzal ze světa – u jedněch tak ukončil jejich bolest a u druhých 

učinil přítrž trápení, jež působili ostatním.
7.  Aby vyzkoušel, jaký soucit budou mít zdraví s nemocnými, jak milosrdně s nimi budou 

jednat a prokazovat své přátelství.
8.  Významná slova svatého Cypriána si necháme na samostatný poslední díl této zprávičky.
V.  Na závěr tohoto oddílu by se někdo mohl slušně zeptat: „Jestlipak Bůh během morové 

nákazy zvlášť pamatuje na zbožné, věřící a poslušné lidi a bere na ně ohled?“ Odpověď: 
Samozřejmě že na ně Bůh zvlášť pamatuje, což jasně prohlásil skrze proroka Ezechiele: 
„Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní 
byli vymýceni lidé i dobytek, Noe, Daniel a Jób v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka 
Hospodina, nevysvobodí ani syna, ani dceru. Svou spravedlností vysvobodí jen sami sebe.“ 
(Ezechiel 14, 19-20.) Navíc se povzbuzující zaslíbení, uvedená v Žalmu 91 slibující bezpečí 
i při této ráně, vztahují právě na ty, kdo doufají v Boha, kdo ho milují a kdo poznali 
a vzývají jeho jméno. Žádný z nás se však nevyrovná Noemovi, Jóbovi ani Danielovi, 
a i kdyby na sebe někdo nevěděl nic bezbožného, přesto musí společně se svatým Pavlem 
vyznat, že ani to ho neospravedlňuje. Takže si nikdo z nás také nemůže slibovat, že se 
v jeho případě určitě splní to, co se tu říká o Noemovi, Jóbovi a Danielovi. Bůh sice 
častokrát postihuje morovou nákazou i ty nejzbožnější lidi, ale ne proto, aby je nějak zvlášť 
vytrestal. Spíš to dělá, aby odhalil nevděčnost a nedostatek péče u ostatních lidí. A když 
bývají během takových soudů zasaženi stejnou měrou zbožní i bezbožní, potřebujeme si 
vzpomenout na slova sv. Petra: „Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne 
bezbožný a hříšný?“ (1. List Petrův4, 18.)

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



JERONÝM PRAŽSKÝ
TŘETÍ díl ze třídílné série o mistru Jeronýmu Pražském

Jeroným člověk
„Svou zapáleností Jeroným uchvacoval, přičemž Hus poučoval. Hus například kritizoval 
odpustky na akademické půdě, Jeroným působil na studenty tak, že podnítil demonstra-
ce. Hus zvážil pro a proti, než se rozhodl. Jeroným se rozhodl rychle a šel za cílem bez 
kompromisu.“ Peter Morée

Kdo byl Jeroným Pražský jako člověk. Už jsme si řekli, že 
byl vlastencem a obratným filozofem. To jsou jistě úctyhodné 
vlastnosti, ale jaký byl Jeroným jako člověk? Víme, že bojoval 
se svými démony strachu. Byl extrémním ve smyslu tempera-
mentu. Byl pohotový, ale také mu nadšení někdy zatemňovalo 
mysl. Vidět věci i z druhé strany, jak se říká, bylo pro Jeronýma 
někdy nesnadné. Traduje se o něm, že dokázal svým šarmem 
okouzlit ženy, že pil jen dobré víno a jedl dobré jídlo, že se 
uměl bít jako muž. Jsou tohle všechno rytířské ctnosti mistra 
filozofa? V některých případech, například v kritice modloslu-
žebnictví a obrazoborectví, které vyhrotil do krajních rozměrů, 

se může podobat revolucionářům národněosvobozeneckých bojů ve 20. století, ačkoliv 
takový příměr může působit jako anachronismus. V čem je jen ten Jeroným tak zajímavý? 
Je to ohnivá povaha, živelnost – opak intelektuálního kalkulu. To je nám sympatické, je 
to projev upřímnosti a tak trochu dětskosti, ale té dětskosti, která má svoje místo v Boží 
úctě. Je to čistota bez postranních zájmů. 

Byl Jeroným chaotický člověk? Dávají nám protiklady Husa a Jeronýma. Pečlivý Hus 
a chaotický Jeroným. Může snad být někdo dobrým filosofem a být chaotickým? To nejde. 
Filozofie je intelektuální sebedisciplína. Je to dialog, který musí být otevřený, důsledný 
a každou pochybnost odhalující. Je to rozum, který má systém. A jak Jeroným ve své 
kvestii UAPR uvedl, Bůh nekoná iracionálně. Tohle nemůže studovat nekoncepční duše. 
Bůh se projektuje jako řád, ačkoliv by to dnes nikdo nechtěl slyšet. Tohle Jeroným věděl. 
Jen běžné životní věci ponechával s důvěrou v živelnosti. 

Jeroným jako člověk víry nás křesťany husitské konfese inspiruje především v jeho 
lidskosti, která má dvě roviny. Selhání pod tlakem smrti a fyzického nepohodlí a následné 
veřejné přiznání skutečnosti vlastního svědomí. Osvobození svědomí bez ohledu na ná-
sledky těla. Jeroným se vzdal Pravdy ve prospěch svého propuštění a zapřel tak svého 
přítele mistra Jana Husa. Bál se však zatracení své duše a svědomí v čase mu ukázalo, 
že Pravda je silnější než život člověka. Selhání a vzepětí ducha. Inspiruje nás, že selhání 
může být cestou k velké nápravě věcí lidských, že selhání nás může posílit, pakliže se 
budeme obracet ke Kristu. Jsme lidé, představa, že jsme neomylní je pýchou a tak jak 
známo něco neblahého předchází. Váš bratr Michal Ševčík



ZAMYŠLENÍ

I když to není zamyšlení „úplně duchovní“, přece je zajímavým úhlem pohledu na svět 
kolem nás. 

Hlava Medúzy

Nemohu se srovnat s řadou skutečností, co vnímám kolem sebe. Hlava mi nebere někte-
ré myšlenkové pochody a ze všeho nejvíc mě straší představa, že to není jen anomálie, ale 
že kolem sebe vidím nastupující „novou dobu“. Mám kliku, že jsem nezažil 50. léta. Mám 
štěstí, že jsem mohl trošku zapracovat na „Listopadu“. Tehdy mě ale ve snu nenapadlo, 
že za 30 let potom budu vnímat kolem sebe náznaky reinkarnace Komsomolu ve formě 
všerůzných aktivistických organizací. Že se budu v televizi dívat do tváře novodobého 
Pavlíka Morozova převtěleného do Helen Duke. Že ve školách budou dětem podsouvány 
„vědomosti“ o výběru pohlaví, ale nebudou vědět, co se stalo 28. 10. 1918. Že na univer-
zitách se bude přednášet aktivistická historie otočená o 180 stupňů. 

To jsou takové ty střípky…. Něco z toho se stalo v USA, něco u nás, něco v Německu.

A dnes koukám na Internet a do očí mi padl podtitulek: Česká televize točí hloupé 
seriály záměrně. Tak čtu. A někde v půlce textu věta: „ …televize nechtěla, aby vznikl 
kvalitnější seriál. Zaměřila se na starší diváky, kteří oceňují spíš jednoduchý, možná do-
konce něčím hloupoučký děj,“ dodává Fila, podle nějž „Hlava Medúzy splňuje požadavky 
těch nejméně náročných diváků …“

Pohoda sobotního rána je v trapu. Je to tady, černé na bílém. Nová ideologie, střípek 
do mozaiky – ageismus.

Starší divák upřednostňuje hloupoučký děj … Starší méně vzdělaní voliči z venkova 
kazí svým vnukům cestu ke světlým zítřkům … Přemluv bábu …Ochota vítat migranty je 
u starší generace výrazně nižší. Starší lidé nechápou, že pohlaví nejsou jenom dvě … Ne-
vzdělaní senioři pořád tvrdí, že civilizační odlišnosti existují a nejsou vždy kompatibilní …

Proto je nezbytné poukázat na neudržitelnost zastaralého modelu úcty ke starším a 
jejich zkušenostem a je potřeba jít v převýchově dál. Pokud mě čich neklame, levičácký 
pochod institucemi nepokrytě míří do nitra rodin a provokuje generační konflikt.

Najde se hlas volajícího na této poušti? Čekám, kdy ho uslyším. Kéž by zazněl z naší 
církve.

Pro nás starší blbé na vysvětlenou:
Ageismus [ejdžismus] (z angl. age = věk) je proces stereotypizování a diskriminace 
jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. Tento proces může být náhodný nebo 
systematický.

Váš bratr Mgr. Jirka Macháček



PROŽILI JSME

NAŠI SIMEONOVÉ A ANNY
Po článku v lednovém farním zpravodaji se někteří z vás ptali, kdo je v naší farnosti nej-
starší? Kdo nejstarší chodí na bohoslužby? Jak se třeba daří Květušce Budinské a mnohé 
další otázky a přání. 
Rád vám přináší malé ohlédnutí i s pár fotkami.

BOHU DÍKY, MÁME JE MEZI NÁMI 
Nejstarší ženou v naší blanenské farnosti je v současné době sestra Květuška Budinská. 
Mnozí z vás ji znáte, protože od mých kněžských začátků v našich obcích na Vyškovsku 
(od r. 1999) a na Blanensku (od r. 2000) mě pravidelně doprovázela na spousty boho-
služeb. Následovala mě každou neděli, ale i ve všední dny. Mnozí si ji od Vítějevsi až 
po Rousínov stále ještě pamatujete. Modlíte se za ni, ptáte se na ni. Poslední rok, kdy se 
mnou jezdila na bohoslužby mimo Blansko, byl rok 2017. To už jsme spolu s ní děkovali, 
že jí Hospodin dává 93. rok života na zemi. V tak požehnaném věku ji dělalo radost být 
s námi na šesti bohoslužbách za neděli! Vždyť na to tak 
byla téměř 20 let zvyklá. Když se někdo z její rodiny ptal, 
kde je babička, odpověď byla jasná: „ Je neděle, tak je přece 
s Martinem!“ V listopadu 2020 Květuška oslavila v blanen-
ském Senior centru své krásné 96. narozeniny. 
Škoda, že nyní pro vládní nařízení není u ní možná 
návštěva v blanenském Senior centru. 
Přijměte malou fotku jako připomínku její obětavé a letité 
dobré služby našemu společenství. Je to záběr z bohoslužeb 
na Popeleční středu právě v kapli blanenského Senior centra.
Ve čtvrtek 14. ledna 2021 jsme se v blanenském dřevěném kostele rozloučili s paní 
Boženou Zřídkaveselou, která zemřela ve věku 100 let! Narodila se v Blansku, v Horní 
Palavě, ale po svatbě se provdala do Kotvrdovic, kde prožila většinu svého dlouhého 
života. Její život zde na zemi se začal v Blansku před sto lety a nedaleko od místa jejího 
narození jsme se s ní také rozloučili. 
Nejstarším žijícím mužem v naší farnosti je bratr Josef Váně ze Zhoře, který v roce 
2021 oslaví své 96. narozeniny. V roce 2020 jsme v blanenském kostele křtili jeho 
pravnučku Helenku. 

V těsném odstupu je za Květuškou a Josefem paní Šustrová 
z Boskovic, která spatřila světlo světa v roce 1926. 
 
I když si sama už nyní na bohoslužby netroufá, je úžasné, že 
když nemůže maminka, mohou a moc rády přijdou dcery. 
Miladka Vlášková až z Olomouce, kde je členkou rady starších 
v hlavním Husově sboru. Když je u maminky v Boskovicích, 
vždy moc ráda přijde mezi nás. Také dcera Dáša Puklová 
má své pevné místo v boskovickém společenství. 



Do příchodu pandemie covid-19 pravidelně chodil každou neděli na bohoslužby bratr 
Jan Šimkůj z Blanska. Všechny nás pozdravuje, rád si bohoslužby doma poslechne ze 
záznamu. Zatím si do kostela i kvůli počasí netroufá. Přejeme jemu, ať se svými blízkými 
i s námi oslaví letos své 90. narozeniny! 
V Černé Hoře je pravidelným účastníkem bohoslužeb v místní kapli sv. Rodiny náš milý 
ing. Zdenek Laita i se svojí ženou Liduškou. Zdenek je také i erudovaným diskutérem 
na blanenských biblických hodinách. 
Liduška se Zdenkem jsou náš nejstarší manželský pár, chodící společně pravidelně na bo-
hoslužby.  Také malá zajímavost. 

Na Vyškovsku máme nejstarší sestry Mařenku Grycovou v Račicích a Mařenku 
Švarcovou v Ruprechtově, které jsou obě ročník 1928. Hojnost Božího požehnání oběma 
Mariím! 
Musím říci, že je moc milé, když letošní třiadevadesátnice Mařenka Grycová přijde 
v Račicích na bohoslužby, podává mi ruku, v ní složenou bankovku a říká: „To si vemte, 
to je na kostelíčky…“
Nejde o peníze, ale o lásku, s níž větu říká, a ten milý pohled ve tváři tohoto tak laskavého 
a milého člověka, kterým je. Vždycky mi probleskne hlavou biblické: „Laskavého dárce 
miluje Bůh.“
Nejstarším mužem na Vyškovsku, chodícím na bohoslužby v Rousínově, je náš milý 
devadesátník, bratr Rudolf Jakubíček, který se svou manželkou Helenkou je vždy moc 
rád mezi námi, pokud je to jenom trochu možné. Bohu díky.

KOHO ANI COVID–19 OD SLAVENÍ  
BOHOSLUŽEB „NEODRADIL“? 
Ženou s nejdelší cestou životem, která sama přichází 
i v současné době každou neděli na bohoslužby, a to 
pěšky i ve sněhu, je sestra Andělka Zemánková. 
Děkuje Pánu Bohu za 89 let své pozemské pouti. Jak 
sama říká: „Já se celý týden těším, jak budu moci 
jít do kostelíčka.“ Když jí nabídnu odvoz autem 
po bohoslužbách domů, tak mně odpoví: „ Když jsem 
ráda přišla sem, tak to já dojdu. Musím se přece projít.“ 
Úžasné! Andělka se snaží, jak to jde, a ne obráceně. 
Ať je inspirací mnohým podstatně mladším.
To už s oblibou říkávala naše nejstarší Květuška Bu-
dinská: „Myslím si, že si mě Pán Bůh tady tak dlouho 
nechává, protože mu sloužím, a aby po těch dědinách 
měl s tebou, kdo jezdit…!“ A tak Andělko, vytrvejte nám! 

Těšíme se, že jakmile to bude trošičku možné, bude nás svou přítomností těšit naše milá 
RNDr. Liduška Hlinomazová z Blanska. Liduško, modlíme se za Vás. 
Na Křtinských bohoslužbách jsou to jen o pár měsíců mladší spolužačky Jarmilka Brych-
tová z Habrůvky a Jindra Tarnovská ze Křtin. Samozřejmě, že se svými dcerami 
mezi námi nechyběly, tyto milé sestry, ani v lednu 2021. 

(Loučení s Andělkou v neděli 
10. 1. 2021 po bohoslužbách)



A nejstarší muž, s nímž se vídáme každý týden? 
Sportovec tělem i duší je bratr ing. František Novák z Ada-
mova, ročník 1933. František překonal i COVID-19, který 
dostal během svého pobytu v lázních. To je ten zdravý základ! 
Milý Františku, je obdivuhodné, že jedeš z adamovských 
„Hradčan“ autem k vlaku, vlakem do Blanska a potom obětavá 
setra ing. Vlaďka Hudcová Tě přiveze až do Tvého „duchov-
ního domova“. Obdivuhodné, co zvládneš v této době, a je to 
velké povzbuzení pro nás! Vydrž, jsi nám velkou inspirací!
(Loučení s Františkem v pátek 15. 1. 2021 po bohoslužbách.) 

Tak snad jsem na nikoho nezapomněl. Prosím nás mladší, modleme se za naše Anny 
a Simeony.  Bohu díky, že je máme mezi námi. Prosme i za ty, kdo jsou třeba jenom 
o pár měsíců nebo nějaký rok mladší. I na vás pamatujeme a děkujeme vám. 

Bratr farář Martin

SLAVNOST 
ZJEVENÍ PÁNĚ
Letos ve skrytosti, 
bez postav mudrců, 
králů. Pozdrav 
z Ježkovic, jak jsme 
ji prožili v našem 
společenství.

OPRAVA KOSTELA VE VYŠKOVĚ POKRAČUJE 
Střešní plášť je téměř hotový. Práce pokračují uvnitř 
kostela. Krásně to se sněhovou nadílkou vyšlo! 
V chrámové lodi stojí lešení. Opravují se omítky stropu. 
Dá-li Pán, bude všechno hotovo do konce února.

O víkendu 9. až 10. ledna 2021 byl prováděný na boční zdi 
kostela průzkum omítek. Pod několika vrstvami bílých 
nátěrů byla objevena výmalba kostela z roku 1885! Proto 
bude strop kostela vymalovaný na šedomodrou barvu. Další 
stěny zůstanou bílé. V příštím roce 2021 bude provedeno 
oškrabání bílých vrstev malby a celý kostel získá postupně 
podobu výmalby z roku 1885. To už si nikdo nepamatuje…
Bohu díky, ať se dílo podaří. 
Čeká nás také obnova liturgického zařízení a nové 
obrazy. 
Sestra Lidka Hadačová Detail odkryté původní 

výmalby vyškovského kostela



ROUŠKY A MARCELKA 
A JIRKA  FORSTOVI

Každý z blanenské farnosti je zná. 
Pokud jenom trochu mohou, tak 
každou neděli v Brně nasednou 
do svého Hyundaie a jsou vždy 
prvními, kdo je ráno vidí v kostele 
ještě půl hodiny před bohoslužba-
mi. Pravidelně čtou texty z Písma 
při bohoslužbách, každá zahradní 
slavnost a setkání se neobejde bez 
jejich skvělých gulášů a dalšího 
občerstvení a mnohé další. 

Marcelka s Jirkou o farním masopustu v Blansku 

Jsou zkrátka jedněmi z pilířů našeho společenství. 
Nyní se mnozí ptáte, od koho mám stylovou roušku se 
znakem naší církve? Jejími tvůrci jsou právě Marcel-
ka a Jirka. Kdo se za naše společenství „nestydíte…“ 
a chtěli byste roušku také, stačí si říci. 
Patrně budeme roušky ještě nějaký čas 
potřebovat.  

M K

Oprava kostela ve Vyškově



MARCELKA S JIRKOU PRO NÁS VYBRALI DVĚ ZAMYŠLENÍ, 
KTERÁ JE OSLOVILA

O víře?

O víře se mluvit a psát snad ani nemá. Víra se tiše žije. Čím nenápadněji, tím 
hlouběji a silněji. Je to navýsost intimní vztah důvěry člověka k Bohu. A nepře-
nosná zkušenost. Víra staví na materiálu až podezřele nefunkčním a nebezpečném. 
A přesto jedinečném. Na pochybnostech. Už církevní otec Augustýn hluboké 
tajemství víry takto definoval. Dobře věděl, že nic není víc poddolováno, nehrozí 
zhroucením a pádem, než jistota víry.

Jsou to pochybnosti, které člověka na cestě víry tvořivě posouvají. Sice jeden 
krok zpátky, zato dva dopředu. Naopak jistoty čím byly a jsou větší, vždycky berou 
za své. Platí to bez ohledu, jde-li o známky na vysvědčení, volbu povolání, partnera, 
přátel, výchovu dětí, obava z nemoci, plány do budoucna…

Pochybnosti jsou vlastně otázky. Jistota jsou už odpovědi. Troufám si říci, že Bůh 
miluje naše otázky. Může na ně totiž sám odpovědět každému z nás. A taky tak činí. 
A nic Boha nerozesmává tak jako naše jistoty o jeho věcech, a když je navíc každý 
cpeme do šuplíků podle svého. Kolik církví, tolik šuplíků …Vždycky mi byl blízký 
Jákob se svým sveřepým zápasem o Boží požehnání nebo apoštol Tomáš, který 
se pořád Ježíše vyptával. Podezřelý mi byl apoštol Petr se svým sebejistým: Pane, 
nikdy tě, neopustím, máš přece slovo věčného života. Pak práskl do bot a teprve 
kokrhající kohout ho postavil na rozechvělé nohy. Protože pochybnosti, zejména 
o sobě, jsou taky chvěním. A teprve chvění dává pevnost.

A ještě jednu další skrytou sílu v sobě pochybnosti nesou: pochybnosti o víře 
jsou totiž podobné pochybnostem nevěřících o důvodech jejich nevíry. Jaký úžasný 
prostor k vzájemnému dialogu a pro osobní svědectví života.   

Mělo to být zamyšlení o víře. Bylo? Nebylo? 
 (Od emeritní biskupky Jany Šilerové)

„Lidé jsou různí, jsme různí, a tak máme také různé představy o Bohu, které se 
často mezi sebou liší. Ale právě také u Boha a v Bohu dostáváme tu milost, kdy 
každý může odložit svou ješitnost, pýchu, urážlivost, vztahovačnost či přecitlivost. 
Kristova láska je láska toho, který kvůli nám zemřel, abychom už nežili sami sobě 
ani svým představám, nýbrž Jemu. Abychom žili z jeho lásky a pro ní.   Amen.“  

(Z kázání Mgr. Sandry Silné, sestry farářky z Brna)



BABIČKY U JEŽÍŠE
Uvědomujeme si, že na ně současná izolace a hrozba víc doléhá. Proto jim věnuji 

toto zamyšlení. Není to nijak nucené, neboť i evangelium mluví o tom, že senioři patří 
do Písma a mají tam své místo. 

Hned na začátku, po Ježíšově narození. Vedle pastýřů, kteří jsou hlavními protagonisty 
betlémů, je u narozeného Ježíše i jeden děd a bába. Na ně se zapomíná, zvlášť na bábu. 
Tak dnes něco o ní. 

Jmenovala se Anna a do Ježíšova příběhu vstoupila na konci Mariina šestinedělí. To byl 
čas, kdy v Izraeli prvorozené dítě nosívali rodiče do chrámu a Maria s Josefem se tam také 
vydali. Obřad měl však nečekaný průběh. Ještě než rodina došla k jednomu z oltářů, zastavil 
ji stařičký muž, zbožný Simeon. Vzal překvapené mamince Ježíška z náručí a chválil Boha 
za to, že se dočkal a je svědkem příchodu Mesiáše. „Nyní propouštíš svého služebníka 
v pokoji, neboť moje oči viděly tvé spasení“ – to jsou krásná slova první ze dvou seniorských 
postav vánočního příběhu. 

Druhá postava přichází vzápětí, nečekaně a asi i trochu nezvaně. Osmdesátiletá Anna 
se v tu chvíli přitočila k soukromé scéně. Zaslechla Simeona, vzala jej za slovo a jako 
správná bába si nenechala nic pro sebe. Začala mesiášskou novinu rozhlašovat a vykládat 
všem, u kterých to pokládala za vhodné. Zřejmě jich nebylo málo.

„A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří oče-
kávali vykoupení Jeruzaléma.“ (Lukášovo evangelium 2, 38) 

Kdo byla Anna a proč se dostala do evangelia? Proč má své místo vedle bdělých pastýřů, 
vznešených mudrců a váženého Simeona? Je to trochu záhadné. V pár větách čteme její 
nesnadný příběh: provdala se v dívčím věku, ale už po sedmi letech manželství – to jí 
ještě nemohlo být ani 25 let – jí zemřel manžel. Dalších šest desetiletí prožila jako vdova, 
v samotě a tehdy i v naprosté chudobě. Co dělala a čím žila? Anna chodila do chrámu, 
dokonce z něj prý nevytáhla paty: „dnem i nocí sloužila Hospodinu posty a modlitbami“ 
(v. 37). Svíčková bába, řekl by někdo nehezky, kostelní babička, poznamenal by vlídněji 
druhý. 

Je to tak: Anna byla tou babičkou, kterou vždy najdete v kostele. Která je všetečná 
a povídavá. Až to lidem může někdy vadit, nebo jim je to nepochopitelné. Avšak evange-
lista Lukáš kostelní babičku Annu chválí a vyzdvihuje ji, ba dokonce ji nazve prorokyní! 
Nehledí na Aninu prostotu, nepatrnost, upovídanost, všímá si, jak se toho chopila Boží 
milost a jak to vše našlo uplatnění v příchodu Mesiáše. 

Umím si představit, že mnozí v chrámu měli staré Anny dost. Byla pro ně „živým 
inventářem“, člověkem do počtu, přehlíželi ji. V příchodu Krista však nachází i ten po-
slední a opomíjený člověk svoji čest svoji úlohu – a někdy je ta úloha největší. O Ježíšově 
narození se tak lidé v Jeruzalémě dozvěděli od upovídané babičky. 

Nepodceňujme je tedy – babičky a dědy. Stále to činíme, k vlastní škodě. Jak ukazuje 
evangelium, jak ukazují mnohé příběhy našich rodin, farností, Bůh v nich má zalíbení. 
Snad proto, že v lidské křehkosti a slabosti se nejvíc ukazuje jeho milost. 

Bratr Jiří



LITURGICKÉ SYMBOLY

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

TŘETÍ DÍL S NÁZVEM: „SVÍCEN NA STOLE PÁNĚ“
Osvětlení bohoslužebné místnosti křesťanů mělo své praktické i symbolické důvody. 

V knize Skutky apoštolů se dovídáme, že v místnosti, kde křesťané naslouchali Pavlovu 
kázání a slavili večeři Páně, bylo mnoho lamp (Sk 20, 8). Je možné, že večerní rozžíhání 
lamp bylo provázeno modlitbou, jak to bylo běžné u Židů. Křesťané pronášeli při roz-
svěcení světel díkuvzdání (srov. F. Kunetka: Eucharistie v křesťanské antice. Olomouc, 
2004, s. 191-192.) 

Svíce na oltáři se objevují od 11. století. V římskokatolické církvi se dnes na oltář staví 
svíce v počtu dvou, čtyř nebo šesti. Jestliže vede liturgii biskup, užívá se sedm svící. 
V Církvi československé husitské se zpočátku užívaly dva svícny, ustálil se však jeden 
svícen umístěný na pravé straně stolu Páně (Bohoslužebný řád CČSH, V: Liturgie CČSH, 
vyd. 2004, s. 20). Jestliže je živá květina na bohoslužebném stole chápána jako znamení 
stvořitelského díla Boha Otce, kříž uprostřed liturgického prostoru odkazuje k Synu Ježíši 
Kristu, pak plamen svíce je chápán jako symbol Ducha svatého.

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ

Smlouva mezi Bohem a člověkem – 5. část: Ježíš Kristus – naplnění zákona

Nejprve si připomeňme několik Ježíšových myšlenek z jeho tzv. „kázání na hoře“:
1. „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ 

Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; 
kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne 
ohnivému peklu.“ (Matouš 5,21.22)

2. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí 
na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Matouš 5, 27.28)

3. „Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek! ‘ Já však 
vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí 
ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“ (Matouš 5, 31.32)

4. „Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu 
přísahy své. ‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože 
nebe je trůn Boží;…“ (Matouš 5, 33.34)

5. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub. ‘ Já však vám pravím, abyste 
se zlým nejednali jako on s vámi …“ (Matouš 5, 38)

6. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele 
svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele…“ (Matouš 43-47)



Těmito svými výroky Ježíš Kristus ukazuje, že

1)  On jako Mesiáš a Syn Boží má autoritu nad zákonem a může ho dle svého uvážení 
interpretovat (či dokonce měnit),

2)  morální a etické rozměry Kristova zákona natolik přesahují morální zákony Staré 
smlouvy, že je Ježíš může dokonce vzájemně postavit do kontrastu,

3)  vnímá Tóru jako celek (cituje nejen z Desatera, ale i z dalších zákonů, nevyčleňuje 
Desatero jako zvláštní a jedinečný morální zákon),

4)  naše činy vycházejí z našeho myšlení, proto je důležité, čím se ve své mysli zabýváme.

Ještě před uvedeným textem v kázá-
ní na hoře Ježíš říká: Matouš 5, 7-18: 
„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit 
Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zru-
šit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, 
dokud nepomine nebe a země, nepomine 
ani jediné písmenko, ani jediná čárka 
ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ 
Připomeňme si, že Zákonem se zde rozu-
mí Tóra, tedy oněch 613 pravidel a přikázání, jak jsme si ukázali v minulých částech. 
Slovesem „naplnit“ (v řeckém originále πληρωσαι = splnit, naplnit, vyplnit) se popisuje 
to, co již bylo jednou učiněno a není to třeba již znovu opakovat.

V epištole Římanům 10, 4-11 je psáno: „Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedl-
nosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně: ‚Člověk, 
který tak jedná, bude živ. ‚ Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Nezabývej 
se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe? ‚ – aby Krista přivedl dolů -‘ani neříkej: kdo 
sestoupí do propasti? ‚ – aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? ‚Blízko tebe 
je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li 
svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 
budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo 
praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben. ‚„ Slovo „konec“ (v řeckém originále: τελος) 
lze také přeložit jako „cíl“.

Galatským 4, 4-5: „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, naro-
zeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak 
abychom byli přijati za syny.“
Židům 10, 14: „Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ 
Znamená to, že křesťan nemusí žít morálním životem? V žádném případě! V řečtině 
je doslova „jsou posvěcováni“ a jedná se zde o přítomný průběhový čas, což nám uka-
zuje, že Bůh má každého z nás v procesu, kterým nás „činí svatými“. Morální život 
křesťana není základem jeho přijetí Bohem, ale spíše jeho důsledkem.



Matouš 7, 14: „Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu…“ Kdyby nebylo 
neustálé činnosti Ducha Svatého v životě každého z nás, nikdo by to nedokázal. Musíme 
být opatrní, abychom skrze svobodu, kterou nám evangelium dává, nezačali žít v hříchu.

Římanům 6, 1-4.11: „Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila 
milost?“ Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít? 
Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho 
smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl 
vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života … 
Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“ Boží sprave-
dlnost, která přichází na základě víry, není vůbec spojena se zákonem. Jedná o takovou 
spravedlnost, která spravedlnost ze zákona výrazně převyšuje.

Galatským 3, 23-26: Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro 
chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu 
Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou 
dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. V textu je 
výrazem „dozorce” přeloženo řecké παιδαγωγος (PAJDAGOGOS), v antickém období 
označující otroka, který vodil děti do školy (i ze školy) a zodpovídal za to, aby neutekly 
někam „za školu“.

V Nové smlouvě či v „životě pod milostí“ není nic, co by otevíralo dveře vědomému ži-
votu v hříchu. Morálka Nové smlouvy vysoce převyšuje morálku zákona Staré smlouvy. 
Důležitý je náš motiv. Když žijeme „pod zákonem“, je zde motiv tento zákon dokonale 
dodržet, abychom mohli být plně přijati. To je, jak mnoho z nás zná z vlastní zkuše-
nosti, neustálým zdrojem frustrací, pokud se o dodržení zákona snažíme se vší vážností. 
Motiv Nového zákona je však jiný. Náš posvěcený život není výsledkem naší snahy být 
dostatečně dobří k tomu, abychom mohli být přijati, ale vyvěrá naopak z faktu, že již 
přijati jsme. Byli jsme Bohem přijati, když jsme ještě byli bezmocní, bezbožní hříšníci 
a Boží nepřátelé. Snažíme se žít jako Boží synové a dcery, protože jimi již nyní jsme.

Je třeba si ale uvědomit, že dokonalou spravedlnost Nové smlouvy lze nalézt pouze 
v Kristu. Pouze a jedině na Něj se díváme jako na našeho Zástupce. Pokud jsme Kris-
tovi, pak můžeme spolu s apoštolem Pavlem říci: Filipským 3, 8-9: „A vůbec všecko 
pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro 
něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen 
byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry 
v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře…“

Ing. Jiří Rokos z Černé Hory



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

Evangelická církev metodistická
Historie

Metodismus začal jako obrodné hnutí uvnitř Anglikánské církve, jehož ústřední postavou 
byl vzdělaný teolog a anglikánský duchovní John Wesley (1703–1791). Původně posměšný 
název „metodisté“ nebo „svatý klub“ vznikl na půdě Oxfordské univerzity. Zde se scházela 
skupina studentů a lektorů, která se snažila metodicky vést zbožný život založený na mod-
litbách, sebezkoumání a sociální práci. Vznik metodismu se všeobecně datuje rokem 1739. 
V tomto roce začali bratři Wesleyové (John a Charles Wesley 1707–1788) spolu s Georgem 
Whitefieldem (1714–1770) veřejně kázat. Postupně se k nim přidávali další kazatelé. Ces-
tovali od místa k místu, kázali v anglikánských kostelech i na veřejných prostranstvích. 
Metodistické hnutí se šířilo nejprve v průmyslových oblastech, odtud do celé Anglie a pak 
i Skotska.

John Wesley začal organizovat třídy (menší domácí skupiny), které se scházely jednou 
týdně.  Zakládal spojená společenství, pro která vypracoval Všeobecná pravidla. Vzdělával 
kazatele. První metodistická konference se sešla v roce 1744. Ke konci 18. století mělo 
hnutí více než 80 000 stoupenců, 300 kazatelů, stavěly se nové kostely a kaple. Ke vzniku 
samostatné církve došlo nejprve v Americe. Na tzv. Vánoční konferenci 24. 12. 1784 vznikla 
Metodistická episkopální církev (The Methodist Episcopal Church). Ve Velké Británii se 
datuje vznik samostatné církve konferencí roku 1797. 

Evangelická církev metodistická v České republice vznikla z misijní práce Metodistické 
episkopální církve jižní po první světové válce. České metodistické sbory v Texasu vyslaly 
do Československa kazatele, kteří byli připraveni kázat evangelium ve své staré vlasti. 
V roce 1920 přišli do Československa tři metodističtí pracovníci, kteří měli na starosti 
sociální práci (R. Clements), kolportážní činnost (C. T. Collyer) a kazatelskou činnost 
(J.  Dobeš). Ke stanové a evangelizační misii, kterou začal Josef Dobeš (1876–1960), se 
roku 1921 přidal kazatel Josef Pavel Barták (1887–1964) a od roku 1922 kazatel Václav 
Vančura (1883–1972). Další kazatelé postupně přibývali. První metodistický sbor byl založen 
v Praze Vršovicích 21. 11. 1920. 

Evangelická církev metodistická je jako společenství věřících součástí jedné křesťanské 
církve, kterou tvoří všichni, kdo přijali Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Proto se může 
každý člověk bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost, společenské nebo hospodářské 
postavení účastnit bohoslužeb a církevního života, přijímat svátosti a stát členem sboru. 
Pokud by někdo kvůli nějakému postižení nemohl mluvit sám za sebe, může někdo, kdo má 
jeho/její důvěru odpovědět za něho/za ni na otázky, týkající se členství. 

V Evangelické církvi metodistické existuje jeden biskupský úřad s právy a povinnostmi 
zakotvenými Ústavou. Biskupové jsou voleni na příslušných Jurisdikčních a Centrálních 
konferencích. Biskupové a biskupky Evangelické církve metodistické tvoří Radu biskupů. 
Rada se schází nejméně jednou za rok. Jejím úkolem je všeobecný dohled a starost o časné 
a duchovní záležitosti celé církve. Dále má uskutečňovat rozhodnutí přijatá na Generální 
konferenci. 



TVÁŘÍ V TVÁŘ

Druhý díl: VZDÁLEN OD BOŽÍ TVÁŘE

Biblický text, přečtěte si: Genesis 4,8-16 „Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ 
Jen málo vět znít v současné době tak silně jako tato Kainova tragická otázka. Každý svým 

jednáním dnes ovlivňujeme osud a životy druhých lidí mnohem bezprostředněji než dříve. 
Nošení roušek, odpovědné chování nebo ochota dát se očkovat budou rozhodovat o tom, jakou 
cenu zaplatíme. Všichni jsme tedy strážci svých bratří.

Příběh Kaina ovšem jde mnohem hlouběji. Ukazuje na zkušenost člověka, který se vzdálil 
od Boží tváře. Hospodin přitom ke Kainovi přichází nejprve s otázkou: „Kde je tvůj bratr 
Ábel?“ Otevírá rozhovor s Kainem tam, kde bychom čekali okamžitý soud. Jde Kainovi 
naproti v jeho hanbě a hříchu. Kainovo „Nevím.“ ovšem křičí nedostatkem lítosti a pokání. 
Spíše slyšíme jeho sebelítost, chudáčkovství a obavy o sebe než cokoli jiného. Na čem Kainovi 
nejvíce záleželo, je poskvrněno jeho vlastními činy. Vidíme člověka, který nechce být viděn. 
Jeho obraz Boha se mění. Bůh se v jeho očích stává tím, kdo ho vypudil, před kým se bude 
muset skrývat, komu nezáleží na jeho životě. 

Bůh však přichází se svým „nikoli“ a Kainovy představy odmítá. Mnoho lidí má dnes pocit, 
že se musí nebo může skrýt před Boží tváří. Tolik potřebují vidět kolem sebe lidi, kteří znají 
Boží milost a nemusí proto žít dvojí život.

Připravuje pro vás bratr Jiří

Centrální konferenci pro střední a jižní Evropu vede biskup Dr. Patrick Ph. Streiff. Biskup 
jmenuje superintendenty jako své zástupce v jednotlivých zemích své episkopální oblasti. 
Pro Výroční konferenci v České a Slovenské republice to jsou momentálně Mgr. Ivana 
Procházková, ThD. (Česká republika) a Mgr. Štefan Rendoš  (Slovenská republika). 
Biskup  společně se superintendenty tvoří kabinet. Kabinet vykonává personální vedení 
na úrovni Výroční konference. 

Oblastní konference v České republice volí Radu oblasti, která spravuje finanční, ma-
jetkové a další záležitosti.  V České republice má dnes Evangelická církev metodistická 
13 farností a koná svá shromáždění na více než 20 místech. Ve sborech se konají nedělní 
bohoslužby, biblické hodiny, schůzky dětí, mládeže, sester a pěveckých sborů, ale také malé 
skupiny (třídy), které se scházejí také po domácnostech. To vše přispívá duchovnímu růstu 
jednotlivců i sborů. Církev se věnuje sociální práci. Provozuje několik azylových domů, 
domů na půl cesty, středisko a komunitu pro drogově a jinak závislé, pořádá přednášky 
v rámci prevence kriminality, v mateřských centrech se věnuje rodinám. Církev založila 
Mateřskou školku a připravuje otevření Základní školy.

Světová metodistická rada dnes sdružuje přes 90 samostatných církví v 63 zemích světa 
s celkovým počtem asi 50 miliónů členů, z toho 10 milionů členů patří k United Methodist 
Church. V České republice má Evangelická církev metodistická zhruba 1800 členů.  

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.            Sestra Lidka
 
Pamatujme! V únoru 2021 se modlíme a prosíme za následující:

-  Modleme se za to, kde se my sami skrýváme před Bohem. Kéž Bůh přinese světlo 
a své „nikoli“ do našich temných míst.

- Modleme se za ty, kdo se vzdálili Bohu, odešli od něj, cítí se zavrženi nebo se před 
ním skrývají pro svůj hřích. Kéž prožijí Boží lásku a milost.

- Modleme se za naše přátele a příbuzné, kteří ještě nepoznali Ježíše.
- Modleme se za to, abychom jako církev byli dobrým svědectvím o tom, jaký Bůh 

skutečně je.
- Chválím Tě a děkuji Ti Pane za ovoce, kterém nám dáváš z naší lásky k Tobě i z těchto 

modliteb, které neseme před Tvoji tvář.
- Prosíme za snoubence, kteří se v naší farnosti připravují do manželství, ať poznají 

Tebe, živého Boha.
- Pane, prosíme Tě za sílu a moudrost, odvahu i trpělivost pro členy rady starších, aby 

dobře spravovali věci naší farnosti.
- Pane, prosíme Tě za sílu, vytrvalost i radost ze služby pro ty, kteří i v této době 

chodí na bohoslužby a mnohde jako jednotlivci udržují naše farnosti. Dej, ať vytrvají 
a s bratrem farářem službu nevzdají.

- Pane, prosíme Tě za naše varhaníky Niky a Martina, dávej jim svoje zmocnění 
a radost, že mohou hrát a zpívat Tobě k oslavě i vedení našich shromáždění.

- Pane, prosíme Tě za všechny lidi, kteří onemocněli koronavirem, uzdravuj je svou 
mocí, žehnej jim a dej jim sílu zvítězit.

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

 Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a podporoval 
je.

- Pane, prosíme Tě za všechny osamělé lidi, kteří jsou kvůli epidemii zavření doma 
nebo v domovech důchodců a trpí smutkem a samotou. Modlíme se za naše sestry 
a bratra v blanenském Senior centru.

- Pane, prosíme také za to, aby lidé, kteří neznají Tebe a Pána Ježíše, je v této nelehké 
době začali hledat, za ty, kteří už měli možnost se o Tobě tolik dozvědět z našeho 
farního zpravodaje. Dej, prosím, plnost svatého Ducha těm, kdo farní zpravodaj tvoří.

- Amen.



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

Povolání celníka a spor o půst
Určíte-li správně, které věty jsou pravdivé, a které ne, získáte písmenka do tajenky.
Odpovědi najdete v textu Markova evangelia 2,1 3-22. 
 1. Ježíš šel k moři. ANO (L), NE (U) 
  2. Byl tam skoro sám, moc lidí za ním nepřicházelo. ANO (L), NE (É) 
  3. Ježíš je všechny poslal pryč. ANO (A), NE (K) 
 4. Potom uviděl Leviho. ANO (A), NE (M) 
 5. Levi byl syn Judův. ANO (I), NE (Ř) 
 6. Levi byl celník. ANO (P), NE (T) 
 7.  Na Ježíšovo pozvání šel s ním. ANO (R), NE (V) 
 8.  Byl jediným celníkem u jeho stolu. ANO (U), NE (O) 
 9.  Zákoníci Ježíše chválili za to, že ke svému stolu zve i hříšníky. ANO (E), NE (N) 
 10.  Ježíš jim na to řekl, že nepřišel pozvat spravedlivé, ale hříšníky. ANO (E), NE (S) 
 11.  Farizeům vadilo, že se Ježíšovi učedníci nepostí. ANO (M), NE (B) 
 12.  Ježíš jim dal zapravdu a ihned své učedníky napomenul. ANO (Ě), NE (O) 
 13.  Farizeům řekl, že hosté na svatbě se také nepostí, když je ženich s nimi. ANO (C), 
NE (A) 
 14.  Nikdo také nepřišívá záplatu z nové látky na staré šaty. ANO (N), NE (L) 
 15.  Je ale moudré dávat nové víno do starých měchů. ANO (C), NE (É)

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2021
Úterý – Uvedení Páně do 
chrámu
Text evangelia: Lukáš 2,22-40 
Zpíváme píseň: 69, 502

2. 2. 16:30 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum

17:30 Blansko Dřevěný kostel

19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
Pátek 5. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 6. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

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

Neděle – 5. neděle po Zjevení 
Páně

Text evangelia: Marek 1, 29-39
Zpíváme píseň: 115,85,335

7. 2. 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! 
Dodržení všech hygienických pravidel je samozřejmostí!

Pátek 12. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 13. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 6. neděle po Zjevení 
Páně – Masopustní

Text evangelia: Marek 8, 2-9
Zpíváme píseň: 10, 49, 185

14. 2. 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

Středa – Popeleční středa
Svátost pokání s veřejnou 
zpovědí
Text evangelia: Jan 8,1-11
Zpíváme píseň: 238

17. 2. 13:00 Račice Sbor Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

Pátek 19. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 20. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 1. neděle postní  
INVOCATIV  
Svátost pokání s veřejnou 
zpovědí

Text evangelia: Marek 1, 9-15
Zpíváme píseň: 246

21. 2. 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. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 27. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 2. neděle postní  
REMINISCERE

Text evangelia: Marek 8, 31-38
Zpíváme píseň: 244

28. 2.  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


