
Milé sestry a bratři,
prožíváme radostnou dobu velikonoční, blíží se čas Nanebevstoupení Páně a čas Svatodušní. 

Pro většinu lidí je však hlavně covidová doba. Ta mimo jiné přináší také zvýšený počet 
úmrtí. Každou chvíli se asi i vy doslechnete o smrti někoho z blízkého či vzdálenějšího okolí. 
A asi i vy, kdo zatím tato navštívení zrovna nepotkáváte, slyšíte o nich z televizních či inter
netových zpráv. Nemá cenu před tím utíkat. Jsme smrtelní, a i v moderní době s úžasnou 
lékařskou technikou se stává, že umírají lidé. A nejen ti úplně staří a nejen ti s podlomeným 
zdravím. Nedávno jsme se se smrtí v rodině vyrovnávali i my. Zemřela nám babička, maminka 
mé ženy. Nejdřív to vypadalo jen jako chřipka, ale byl to covid. A bylo to vlastně velice rychlé. 
Od prvních příznaků uběhlo jen asi 14 dnů a my jsme ztratili blízkého člověka. Rozloučení 
s babičkou se konalo v kostele a bylo vlastně moc pěkné, dáli se to tak povědět. Sešla se jen 
nejbližší rodina a všichni se nějak zapojili. Nejprve na velikou obrazovku pustili fotografii 
z babiččina života – z dětství, mládí, z rodinného alba či ze setkání s přáteli doma i ve světě. 
Fotografii toho, jak babička peče vánoční cukroví, anebo si užívá společnost vnoučat. A nebylo 
u toho tíživé ticho. Vnoučata doprovázela tu vzpomínku hudbou. Pak ke stolu Páně postupně 
přišla vnoučata a do připravené vázy každý vložil květinu. Po nich do téže vázy vložily bílý 
květ i její děti s partnery. Na konci rozloučení jsme pak zase prošli kolem stolu Páně a do kera
mické lodi s pískem jsme každý přidali jednu úzkou svíčku k té babiččině, která tam hořela 
od začátku. Skutečně to nebylo jen trpné odsedění si kostelního obřadu s kapesníkem v rukou. 

Dovolím si zvláště ocenit, že při pohřbu maminky měli odvahu vzpomínat její synové. 
Osobně a s přemáháním sevřeného hrdla. Odvážím se říci, že to k rozloučení patří možná stejně 
jako kázání. A o jednu vzpomínku syna Michala bych se s vámi chtěl podělit. Michal vzpo
mínal, že když mu byly asi čtyři roky, trápila ho otázka smrti. Zeptal se maminky: Maminko, 
a to všichni zemřeme? Odpověděla mu: Michálku, ano. Michal na to: A maminko, umřu i já? 
Maminka chvíli mlčela a pak řekla: Ano, jednou zemřeš i ty. Avšak potom řekla: Ale kdo má 
v srdíčku Pána Ježíše Krista, toho s sebou On vezme do nebe – takhle, slovy srozumitelnými 
dětem, mi maminka odpověděla na moje tíživé otázky a já si to dodnes pamatuji a držím se 
toho, řekl Michal. To byl skvěle předaný štafetový kolík. 

Smrt je největší nepřítel, píše se v Písmu, a je to pravda. Nejtěžší zápas v lidském životě je 
vyrovnat se se smrtí. Mladý a zdravý člověk to nechápe, až když zestárne a smrt se přiblíží, 
tehdy pochopí, že smrt je realita, které se nikdo nevyhne. Kde najít pomoc? A existuje nějaká? 

Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou 
Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice
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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC KVĚTEN:

 Ježíš řekl: „ Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“
     (Janovo evangelium 11, 25)



Evangelium nám pomoc nabízí. Pán Ježíš říká: Kdo věří ve mě, byť pak i zemřel, živ bude. 
A to je vlastně totéž, co řekla babička Michálkovi na otázku: A i já umřu? Ano. Ale budeš-li 
mít Pána Ježíše v srdíčku, dovede tě do nebe. To neznamená, že se dostanou do nebe křesťané 
a vyznavačům jiných náboženství nebo ateistům je nebe uzavřeno. Ne, otevírat nebe či zavírat 
nepřísluší nám lidem. To nechme Pánu Bohu. Ta věta: Kdo věří ve mě, má život věčný nebo 
Kdo má Pána Ježíše v srdíčku, toho On dovede do nebe, je vlastně pozvání pro každého, kdo 
hledá pomoc, jak se vyrovnat se smrtí. Jsem moc vděčný, že i v této době mohu přicházet 
na bohoslužby pro povzbuzení, potěšení a hlavně slyšet úplně jiné zprávy! Kdo zatím neote
vřel své srdce Ježíši, ten to asi nedovede ocenit a přijmout, jak moc je to právě v současnosti 
důležité! Modlím se za nás všechny, ať se nám srdce otevře, dokud je čas, když máme tak 
skvělé možnosti. 
O živý Pane Ježíši, i my Ti děkujeme, že mocí tvou smí hrob nás všech mít kámen odvalen! 

 Bratr Mojmír

MODLITBA
Pane, dej, abych s pokojem v duši přijal vše, co mi přinese nadcházející den. 
Dej, abych se cele odevzdal Tvé svaté vůli. Po celý den mě ve všem veď a posiluj. 
Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne, nauč mne je přijmout s pokojnou duší a pev
ným přesvědčením, že nade vším je Tvá svatá vůle. 
Ve všech mých skutcích a slovech veď mé myšlenky a smysly. 
Ve všech nepředvídaných okolnostech mi nedej zapomenout, že všechno je sesláno 
od Tebe. 
Nauč mě přímo a rozumně jednat s každým členem mé rodiny, 
abych nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval. 
Pane, dej mi sílu přenést se přes útrapy přicházejícího dne a přes všechny události, které 
přinese. 
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, věřit, doufat v Tebe, trpět, odpouštět a milovat. 
Amen.             (S Vámi se modlí sestra Martina Bulgurovská)

SVÁTKY V MĚSÍCI KVĚTNU
Nanebevstoupení Páně – 13. května
Tento svátek připomíná výstup Ježíše Krista z hory Olivetské na nebesa čtyřicet dní po jeho 
vzkříšení o Velikonoční neděli. Po svém zmrtvýchvstání se naposledy zjevil apoštolům 
a v oblaku se vznesl do nebe.
Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista – potom, co se zpřítomnil svým 
učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný, a vzdálil se, stoupaje k nebi (odtud 
název „Nanebevstoupení“).

Letnice – seslání Ducha svatého – 23. května
Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Jsou vy
vrcholením a naplněním Velikonoc.
Velikonoce i letnice mají prapůvod v oslavách přírody: Velikonoce byly původně svátky 
jara, letnice oslavou začátku sklizně. Pro Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají 



mnohem víc. Židé si o Velikonocích připomínají historickou událost zázračného vyvedení 
Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích si pak připomínají další důležitou 
událost – darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem 
vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem 
skutečné plnosti života.
Touto slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Zhasne se velikonoční 
paškál a umístí se ke křtitelnici, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky pokřtě
ných. Liturgická barva Slavnosti seslání Ducha svatého je červená – na památku ohnivých 
jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch Svatý na apoštoly.
Jak se projeví Duch svatý, ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci, které 
přináší. A apoštol Pavel dodává: „Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.” (Gal 5, 16-17.)
Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého je modlitba. Theofan 
Zatvornik, pravoslavný duchovní, nazývá modlitbu „vdechováním Ducha” a vysvětluje: 
„Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem 
modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti. Duch je jako 
oheň, který hoří v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento 
plamen.”
Duch Svatý je především „duchovní“ přítomností vzkříšeného Ježíše v církvi, přítomností, 
ve které pokračuje jiným způsobem jeho historická přítomnost doby jeho pozemského života. 
Jde o přítomnost, která je ale tajuplně rovněž samotnou osobou: třetí Osobou Trojice. Duch 
je duší církve:
     „Bez něho je Bůh vzdálený,   autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
       Kristus zůstává v minulosti,   misie budou pouhou propagandou,
       evangelium je mrtvou literou,   liturgie vzpomínkovým rituálem
       církev pouhou institucí,   a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“

(Patriarcha Ignatios IV., 1968.)

S Duchem svatým seslal vzkříšený Kristus na apoštoly také zvláštní schopnosti, aby mohli 
šířit víru po celém světě. Uvědomili si, že jsou jeho církví, a obnovila se jejich naděje. Duch 
svatý je osvobodil od strachu o vlastní život. Od té chvíle se už nedali zastrašit, a to ani pod 
hrozbou smrti. Svobodně promlouvali na veřejnosti o všem, co prožili s Ježíšem. Byli za to 
zatýkáni, vězněni a bičováni – a přesto to nevzdali. Scházeli se, aby se společně modlili, 
a jednou v týdnu, první den po sobotě, si připomínali Ježíšovo zmrtvýchvstání. Proto tento 
den nazvali „dnem Páně“.
Křesťané se scházeli ve skupinách, pro které užívali řecké označení ekklésiá (shromáždění). 
Během 1. století se křesťané dostávali do konfliktů s židovskými obcemi, zejména když Pavel 
prosadil, že Ježíšovo poselství je určeno i jiným národům a že je nezavazuje k dodržování 
židovské náboženské praxe. Společným jazykem křesťanů se stala řečtina a později latina. 
S judaismem zůstalo křesťanství spjato vírou v jednoho Boha, uznáním a přijetím židovské 
bible (Starý zákon), navázáním na historii Izraele, na jeho mravní postoje. Také křesťanská 
liturgie se vyvinula z tradice židovské synagogální bohoslužby.
Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní křesťanské společenství 
se brzy rozešlo do různých míst a postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes 



zpravidla označují jako církve nebo denominace. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních 
skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z pro
testantské reformace. Jednotlivé církve různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním, různě 
vyjadřují své pochopení pravé víry. Vztahy mezi nimi byly tedy často konfliktní, a pokud se 
církve podílely na politické moci, bývaly často násilné. Od počátku 20. století naopak rostou 
ekumenické snahy, které se snaží o vzájemné sblížení křesťanských církví.
Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami 
věřících, převažuje na třech kontinentech (v Evropě, Austrálii a Americe) a je zastoupeno 
i na zbývajících. Ráda pro vás připravila sestra Radka

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PODPORU
Vážíme si vaší podpory při letošním sčítání obyvatel naší země. Rádi bychom vám 
tímto poděkovali a věříme, že zachováte podporu i přízeň našemu společenství 
i dále.  Je nám ctí. S upřímnou vděčností za vás Rada starších a bratr farář Martin

JAK PROŽIJEME VE FARNÍM SPOLEČENSTVÍ MĚSÍC KVĚTEN?
Věříme, že bude možné po celý měsíc KVĚTEN 2021 podle stávajících nařízení vlády 

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 farnosti (biblické hodiny, náboženství, přípravy ke svátostem atd.). Jsou možná pouze se
tkání 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 pro vás zajistit i nákup a odvoz autem, když budete, vy 
starší, potřebovat atd.

Rada starších a bratr farář Martin

Audio záznamy ze všech bohoslužeb najdete na našich internetových stránkách 
www. drevenykostelik. cz.
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 farářem 
Martinem Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami nebo po nich.
ÚŘEDNÍ HODINY ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku, jsou:
 každé pondělí od 16:00 do 18:30 hodin   každý pátek od 16:00 do 17:15 hodin
   nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768.



SVÁTEK MATEK V NEDĚLI 9. KVĚTNA 2021
Slavnost k svátku všech matek a žen prožijeme v měsíci máji jako každý rok, byť letos bez 
tradiční zahradní slavnosti, a to v neděli 9. 5. 2021 při všech bohoslužbách. 
Pán Bůh žehnej vám všem maminkám, babičkám, prababičkám!
Přijměte, prosím, naše pozvání.

BOHOSLUŽBY V PŘÍRODĚ
Současná doba před nás staví i nové možnosti a výzvy. 

Ve čtvrtek 13. května 2021 u příležitosti svátku Nanebevstoupení Páně
prožijeme bohoslužby v přírodě. 

Po bohoslužbách v Blansku, které začnou v 17:30 hodin, pojedeme do Černé Hory. Se
tkáme se spolu s místními v 19:00 hodin na kopci Paseka u kaple sv. Rodiny. V případě 
pěkného počasí budou bohoslužby venku. Když nám nebude počasí přát, bohoslužby 
proběhnou uvnitř kaple. 
Tudíž, za každého počasí na viděnou!

MODLITEBNÍ ÚMYSLY
Několik lidí z našeho společenství se každý den modlí za všechny ostatní.
Každou neděli večer emailem 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!

PODÁVÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ V DOMÁCNOSTI
Jestliže víte o nemocných nebo starších lidech ve svém okolí, rodině nebo vy sami potřebujete 
tuto službu, dejte prosím vědět a přinesu Vám svatou večeři Páně (přijímání) domů. Samo
zřejmě při dodržení všech hygienických opatření.

NOC KOSTELŮ 2021
Noc kostelů se bude konat v pátek 28. května 2021. V našich farnostech bude otevřený 
kostel v Blansku, Vyškově a Rousínově, kaple na Brťově a v Černé Hoře v čase od 16:00 
do 20:00 hodin.

Z historie Noci kostelů
Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost 

navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit 
s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru 
či setkání.

Inspirace v Rakousku
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve 

nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený a zjistil, 



že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během 
čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der 
Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben. 

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 
2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také 
na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 
proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

První Noc kostelů
Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů v brněnské a 9 kostelů 

v plzeňské diecézi. I přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamenáno 90 000 návštěv
nických vstupůa a dalších 10 000 v Plzni. 

Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě připravovali programy, se 
již během večera proměnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání 
do našich kostelů a zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to, jak žijeme naši víru. 
Návštěvníci velmi oceňovali možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístup
ná, a v reakcích mnozí oceňovali dostupnost kněží, kteří byli po celou dobu plně k dispozici 
a ochotně odpovídali na dotazy návštěvníků. 

V nadcházejícím roce se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci kostelů se 
zapojily kostely a modlitebny z mnoha církví z celé České republiky. 

V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 500 kostelů a modliteben, 
které kromě otevřených dveří nabízejí více než 7 000 doprovodných programů. Zájem bývá 
pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 500 000 návštěvnických vstupů.

Význam motta Noci kostelů 2021

Žalmy
Biblické žalmy tvoří důležitou knihu Bible. Šlo vlastně o jakýsi kancionál, zpěvník tvořící 

součást bohoslužeb jak židovských, tak později i křesťanských. Celá řada moderních worshipů 
jsou vlastně biblické žalmy. Tyto biblické zpěvy obsahují mnoho témat, od hymnu užívaného 
při korunovaci krále, přes chválu za úrodu až po zpěv člověka v zajetí, kterému bolest svírá 
srdce. Hebrejská poezie nepracuje s rýmem! Využívá zvukomalbu a velice často opakuje 
myšlenku v rozvíjejícím se verši (odborně mluvíme o paralelismu).

Žalm 104
Žalm 104 čítající 35 veršů je především velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím, 

jak Bůh učinil svět. V žádném jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků přírody a nejmenuje 
tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první kapitolu Bible, která vypráví o stvoření 
světa v sedmi dnech (Genesis 1). Podle tohoto textu je stvoření světa rozděleno po určitých 
blocích – nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zaze
lená rostlinami a stromy. Teprve potom Bůh přivádí na oblohu slunce a měsíce a pak přijdou 
na pořad zvířata. Jako poslední byl stvořen člověk.

Motto Noci kostelů 
Motto Noci kostelů 2021 je citací verše 20. Je důležité číst tento verš v širší souvislosti, 

abychom porozuměli, co měl autor na mysli:



19Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.  20Přivádíš tmu, noc se 
snese, celý les se hemží zvěří; 21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. 22Slunce 
vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 23Člověk vyjde za svou prací a koná 
službu až do večera. 24Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země 
je plná tvých tvorů.
Český ekumenický překlad (http://www.biblenet.cz/app/b? book=Ps&no=104).

Výklad veršů
Jde o místo, které v žalmu popisuje stvoření měsíce a slunce. Autor první knihy Bible 

(Genesis) sestavil text snad na základě ústní tradice. Každopádně text, který dnes čteme, 
pochází přibližně ze 7. století před Kristem. Pisatel si vůbec neláme hlavu s tím, co nám 
přijde jako samozřejmé z hlediska vzniku světa. Popisuje stvoření nikoli jako historik, či 
fyzik. Ale jako teolog vysvětluje, jaký mají význam ve vztahu k Bohu a velmi rád k tomu 
využívá příběh nebo poezii. Bůh podle něj tvoří slunce a měsíc později než zemi a její zeleň. 
Nebeská tělesa totiž určují čas a to je jejich úloha. Některé okolní národy uctívaly slunce 
či měsíc jako své bohy (např. sousední Egypt). Zde se však jasně říká, že ač jsou slunce či 
hvězdy člověku nedostupné, jsou pouze stvořením a žádným božstvem, tedy to, co dnes již 
potvrzuje fyzika a astronomie. 

Noc pro tehdejšího člověka byla časem bez světla. I oheň byl vzácným, alespoň uprostřed 
izraelské polopouště nebyl rozhodně samozřejmostí. Potkat v pustinách rozlehlé polopouště 
šelmy, lvy nebo vlky znamenalo velké ohrožení. Tma je tedy symbolem velkého nebezpečí. 

A jistě tu můžeme tušit i duchovní rovinu, která vnímala tmu jako čas vlády zla, všeho 
pokřiveného, ohrožujícího. Ale žalmista tu vyslovuje dech beroucí věc: I tma a vše, co se v ní 
odehrává, neuniká Boží moci. Nic se neděje bez jeho dopuštění. 

Žalm 104 je velikou chválou Boha za celý svět, přírodu, ale také fungování světa a to i přes 
to, že se v něm můžeme cítit ohrožováni. Jakoby sděloval, že stvořený svět je darem od Boha 
a je důvodem naší chvály Bohu a radosti nad tímto velkolepým darem.

Proč motto Noci kostelů 2021
Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu 

prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí 
lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem. Ale právě 
zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé 
utrpení způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není 
králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, 
biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme 
respektovat, nebo popírat a podle toho se objeví plody našeho konání. 

I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi 
domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, 
se pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž ukazující na nebe jako
by hlásala, že jsme stále menší než Bůh. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme 
s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi. 

Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska Praha



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

Díl třetí – pokračování.
Jak se chovat a jak se radila chovat česká církev, pobývající ve vyhnanství v polském Lešně, 
ke křesťanům usmrceným morovou nákazou

Tento díl byl nakonec zařazen samostatně jako pokračování třetího dílu. A sice k hloub
ce myšlenek díla, ale i jako konfrontaci strachu, velikosti strachu, vyhánění již skoro před 
400 lety versus uzavírání v době dnešní a bdělosti proti pohanským zvyklostem. Dnes možná 
i ze strachu, vyúsťujícího nakonec i v méně čestné vyprovození zesnulých do hrobu, jak by 
si zesnulý a pozůstalí skutečně přáli a s nímž se pak následně pozůstalí mohou s odstupem 
času i nelehce smiřovat.

Jak tedy učila česká církev chovat se k mrtvým tělům postiženým boláky a vředy?
Také jedině po křesťansky, a sice tak, že:
1/  Budeme o nich smýšlet tak, že ti, kdo věřili v Božího Syna a vytrvali ve víře až do smrti, 

svatě zesnuli v Pánu a jejich duše se dostaly do nebe. Také jejich těla budou vzkříšena 
a budou odrážet jas slávy Pána Ježíše.

2/  Budeme s jejich těly nakládat stejně slušně jako s těly ostatních křesťanů. Takže je 
připravíme k pohřbu, vyprovodíme je, popláčeme si nad nimi, položíme je do hrobu, 
zakopáme a svěříme je Pánu Bohu, aby je ochránil i vzkřísil (Žalm 34, 20).

A to proto, že:
a) v sobě nesli Boží obraz,
b) byli posvěceni Kristovou krví,
c) byli chrámem Ducha svatého,
d) až do smrti vytrvali v křesťanské víře,
e) jsou Božími semínky, která byla ukryta do země, aby na nich Bůh při vzkříšení prokázal 

svou moc,
f) si to zasloužili svým životem, ať už politickými, či církevními službami.

Nekřesťansky tedy s mrtvými těly nakažených lidí zacházejí ti, kdo je nepřipraví k pohřbu, 
čestně nevyprovodí do hrobu. Kdo je po smrti vyvezou jako nějakou mršinu na káře nebo 
jako zločince na kolečku a někde je rychle zakopají. Kdo se víc než rasa, biřice a kata štítí 
člověka, který jim poskytl aspoň tu poslední službu, a oškliví si ho. Kdo na takových pohřbech 
nepovolují zvonění, což je obřad všeobecně používaný v celém křesťanství. Kdo u takových 
lidí vynechávají pohřební kázání, zbavují je tím náležitého svědectví a živým odpírají 
potřebné poučení, napomenutí i útěchu. Vždyť právě tehdy to bývá nejvíc potřeba. Kdo 
po smrti pálí jejich šaty a někdy i těla s celými domy či chalupami. Jak hrozné barbarství!

Co tím o sobě takoví lidé prozrazuji?
a)  Že nejednají jako křesťané, ale jako pohané, protože se k těm mrtvým tělům chovají 

pohanským způsobem. Jak se pohané v této věci chovali, nám krásně ukazuje historie 
(Eusebios, Lib. 7, kap. 22).

b)  Že si o lidech zemřelých na nemoc nemyslí, že se líbili Bohu a jsou spaseni. Naopak tvrdí, 
že je bolesti a nemoc, jež je umořily, zbavily ospravedlnění získaného vzácnou krví 



Beránka Ježíše Krista, zpečetěného jeho dílem a přijatého skrze víru i posvěcení 
Ducha svatého. Vždyť kdyby si o nich mysleli, že jsou jejich těla i tak ospravedlněna 
a posvěcena, jejich svědomí by jim určitě nedovolilo, aby s nimi takhle zacházeli. Takto si 
však vůbec neváží Božích spasitelných darů, jimiž Bůh ty mrtvé za života obdařil.

c)  Ukazují na sobě, že vůbec nevěří Bohu, že by je ochránil před nemocí a smrtí, kdyby 
u mrtvých vykonali svou povinnost podle jeho vůle a čestně pohřbili křesťanské tělo.

d)  Také se zdá, že se za tím skrývá jakási pověra. Kdyby dali zvonit na pohřbu takových 
těl, jako by měly dostat vředy i ty zvony a od nich se nákaza rozšířila všude, kam by dolehl 
jejich zvuk.

Všem těmto zlým věcem by se dalo předejít, kdyby v tom služebníci a správci věrně vykonávali 
své povinnosti a vyváděli vrchnost i lid ze zlých a nekřesťanských zvyků. Protože však mlčí 
a mlčením vše schvalují, tak se zlo rozmáhá. Předně je tedy třeba, aby kněží, lid i vrchnost 
činili pokání, ať je nezasáhne Boží odplata.
I. Snad mohou namítat: My těmito zvyky, které zachováváme v případě nemocných lidí, 
nepácháme žádnou krutost. Jde nám jen o to, aby se nenakazili zdraví.
 Odpověď: A čemu se má říkat krutost, když ne tomuhle?
1.  Vyhnat člověka z vlastního domu, i když nijak zjevně nezhřešil proti Bohu ani proti 

vrchnosti.
2.  Nemocného zbavit tepla, léků i služby ostatních, takže kvůli tomu leckdo propadne 

zoufalství a třeba i přijde o rozum, někoho v zimě přepadnou křeče a kvůli tomu umře 
a mnozí umírají hladem a žízní. To snad není krutost?

3.  A i kdyby tam měl vše potřebné, oddělit tím člověka od ostatních lidí a poslat ho na pole, 
do lesa mezi zvěř a dobytek, odloučit ho od Božích spasitelných služeb, které v té době 
potřebuje víc než kdy jindy, a vyhnat ho na samotu, kde k němu bude mít ďábel 
volnější přístup, když tu není nikdo, kdo by ho mohl napomenout? Duch Boží tomu 
dobře rozuměl a trefně napsal: „Nebo padne-li který z nich, druhý pozdvihne tovaryše svého. 
Běda tedy samotnému, když by padl: nebo nemá druhého, aby ho pozdvihl.“ (Kazatel 4,10.)

4.  Zastřelit takového člověka, zapálit s ním i jeho boudu či chalupu jen proto, že ho Bůh 
postihl tou ranou. Co je tedy tyranství, když ne tohle?

 Kdo říká, že to dělá, aby se nenakazili zdraví: Opravdu je to dobrá výmluva? To se víc 
staráte o lidi než o Boha? Copak svou moudrostí a mocí dokážete lidi ochránit před vředy 
a boláky? Jste snad silnější než Bůh? Nebo vám Bůh řekl, že skrze toho člověka, jehož 
vyháníte, bude někdo nakažen? Víte snad, že když onoho vyženete, ostatní už budou před 
vředy v bezpečí? Přikázal vám to Bůh a ukázal vám takový způsob zahánění moru, že 
vyženete jednoho nevinného postiženého, abyste zachránili mnoho zdravých? To je přece 
Kaifášova moudrost, aby jeden člověk zemřel za lid! Ale kde to přikazuje Bůh?

II. Namítnou snad podruhé: Není dobré úmyslně lézt do nebezpečí, vždyť kdo miluje nebezpe
čí, také v něm zahyne. A tohle není nebezpečí, kdybychom trpěli nemocného mezi zdravými?
Odpověď: Jiná věc je jít do nebezpečí, a jiná, když vás nebezpečí samo vyhledá. Podobně jako 
je jiná věc se náhle ocitnout v obleženém městě, a jiná, když do něj chcete vstoupit. Navíc 
zdraví, kteří se dobře ochrání silnou vírou a správnými prostředky, nejsou zdaleka v takovém 
nebezpečí a mohou mít naději, že je Bůh zachová. Naopak ten, kdo už je postřelený, může 
klidně zemřít, jestli se o něj nepostaráš. Takže jestli plníš povinnosti lásky, kterou nám 



přikázal Bůh, a jdeš po své cestě, neboj se. Pokud však od ní odcházíš a scházíš z cesty, 
boj se, že tě opuštěného zasáhne letící šíp. A i kdyby tě nemoc zasáhla, můžeš se utěšovat, 
že tě zastihla na cestách tvého povolání. Můžeš tedy od Boha s veselou myslí očekávat 
buď pomoc a vysvobození, nebo aspoň povolání ze světa v dobré naději. Kdežto pokud 
pro vlastní záchranu opustíš svého bližního, budeš mít v životě i ve smrti špatné svědomí.

III. Někteří uvádějí ještě třetí námitku: Máme tady takový zvyk a považujeme ho za prostředek, 
který dokáže zabránit moru v šíření.
Odpověď: Každý zvyk bez pravdy je jen zastaralý blud. Praví křesťané by neměli používat 
jako pravidla pro svá rozhodnutí kdejaké obyčeje a zvyky, ale samotný Boží zákon, který 
měl mít každý izraelský král u sebe, a řídit podle něho své poddané (Deutoronomium 17,18). 
Když to králové či království nedělali, ale řídili se svým rozumem a příklady okolních národů, 
Bůh jim tvrdě a přísně domlouval, hrozil jim a chystal odplatu. Takže kdyby nějaké nařízení 
králů i království zjevně odporovalo Božímu nařízení, nemají to učitelé přejít mlčením, 
ať se to někomu libí, či nikoliv. Naopak se má říci: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ 
(Skutky apoštolů 4,19; 5,29.) Jak jsme ukázali, tento zvyk odporuje mnoha Božím příkazům 
a nemá se tedy zachovávat. A že se říká, že právě tento zvyk je prostředkem, který zažene 
morovou ránu? Na to odpovídáme: I kdyby to vypadalo i tomu tak bylo, že by se někde takto 
povedlo zahnat mor, nemáme se podle toho řídit, protože to odporuje Božím měřítkům a jeho 
vůli, jak jsme podotkli výše. Nemáme totiž činit zlo, aby přišlo dobro. Vždyť i pohané 
zaháněli mor svými čáry a kouzly i pověrčivými obětmi svým „nebohům“ a nejednou se 
jim to podařilo. Měli bychom je v tom následovat? To ať nás ani nenapadne!

Z naší kratičké zprávy, kterou jsme sepsali o morové nákaze, mohou všichni snadno pochopit, 
že když chceme my, Čechové, křesťansky pečovat o lidi postižené morovou ranou a sloužit 
jim, nedopouštíme se žádné neslušné opovážlivosti ani všetečné lehkomyslnosti. Naopak tím 
plníme svou křesťanskou povinnost, k níž nás sám Pán Bůh zavazuje svým slovem. Přitom 
chceme mít správné názory na Boží řízení morové rány a při vykonávání jeho vůle se rádi 
s plnou důvěrou svěříme do jeho moudré péče. S tímto zbožným, prozíravým a skutečně 
křesťanským rozhodnutím můžeme mít pokojné a čisté svědomí a také víme, že vše, co 
děláme, děláme z víry v Boha a jeho slovo. Máme tedy i spolehlivou a neklamnou naději 
na zaslíbenou odměnu, kterou nám dá Pán Ježíš, až na posledním soudu před celým 
světem prohlásí: „Hladověl jsem a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem 
nemocen a navštívili jste mě atd. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili. Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které 
je vám připraveno od založení světa.“ (Matoušovo evangelium 25,34-36,40.)
A tak žádáme vás všechny, milé křesťany, bratry a sestry v Pánu, abyste námi nepohrdali pro 
milosrdné skutky, jimiž pomáháme lidem zasaženým morovou ranou, abyste neuráželi nás, 
neobviňovali nás neprávem z všetečnosti a opovážlivosti a tím nehaněli nejen nás, ale i Boha. 
Vždyť tomu, čeho se držíme, neodporuje ani jediné slovíčko Starého či Nového zákona. Ba 
naopak, tentýž zákon a Boží slovo to chválí a přikazuje. Spíš se nechejte ne od nás, ale 
od samotného Boha a z jeho slova vyučit, jak mít milosrdné a soucitné srdce, jež se doká
že sklonit ke svým nemocným i mrtvým spolukřesťanům a přátelům. Ať vám v tom pomůže 
všemohoucí Bůh a je v tom všem s vámi. Amen.
Volně převzato z knihy J. A. Komenského Kratičká zpráva o morové nákaze.

S radostí připravil bratr Jaroslav



Smrt je pohlcena – Bůh zvítězil
Vzkříšený Ježíš byl pro učedníky nepochopitelným překvapením. Zjevil se mezi nimi náhle 

a náhle zmizel. Když dva učedníci šli do Emaus, připojil se k nim a šel s nimi. Nepoznali ho 
ani podle vzhledu, ani podle řeči. Když pak spolu seděli u stolu, „vzal chléb, vzdal díky, lámal 
a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale On zmizel jejich zrakům.“ Lukášovo 
evangelium 24,31. 

Pak tito dva učedníci přišli do Jeruzaléma a nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohro
madě v zavřené místnosti. Začali jim vyprávět svůj zážitek. „Když o tom mluvili, stál tu on 
sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl 
jim: Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce 
a nohy? Vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, 
jako to vidíte na mně. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli 
uvěřit a jen se divili, řekl jim: Máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl 
před nimi.“ Lukášovo evangelium 24,36-43. 

Apoštol Jan zaznamenal následující události. „Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – 
když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil 
se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok.“ Jan 20,19-20. 
„Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš 

přišel, postavil se doprostřed a řekl: Pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, 
pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Jan 20,27. 

Proč byli učedníci šokováni, když uviděli vzkříšeného Ježíše? „Zděsili se a byli plni strachu, 
poněvadž se domnívali, že vidí ducha.“ Ježíšovo vzkříšení bylo totiž úplně jiné než vzkříšení, 
které dosud viděli. Byli svědky, když Ježíš vzkřísil Jairovu dcerku, mládence z Naim a Lazara 
z Betanie, který už byl čtvrtý den v hrobě. Každý z těchto tří vzkříšených chodil pak ve svém 
hmotném těle. 

Vzkříšený Ježíš byl však pro ně velikým překvapením. Přišel mezi ně do zavřené místnosti 
jako duch. To bylo vskutku šokující. Ježíšovo vzkříšení bylo úplně jiné než vzkříšení, které 
dosud viděli. Ježíšovo vzkříšené tělo bylo totiž „duchovní tělo“, které se mohlo zhmotnit 
i odhmotnit. 

Takové tělo zde nikdy nebylo. Byl to nový stvořitelský zázrak v dějinách lidstva. Tímto 
novým zázrakem vzkříšení těla v nové kvalitě, v kvalitě duchovní, připravil Pán Bůh geniální 
zázrak – nové tělo, nejen pro svého Syna Ježíše, ale pro všechny následovníky Pána Ježíše. 
I my budeme mít takové duchovní tělo v Božím království. Pán Bůh tímto vítězstvím nad smrtí 
připravil vysvobození z moci smrti pro miliardy křesťanů. Je to největší triumf v dějinách 
lidstva – triumf nad smrtí. Apoštol Pavel to vyjádřil těmito slovy: „Tak je to i se zmrtvých-
vstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, 
vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo 
duchovní.“ 1. List Korintským15,42-44. „Jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme 
i podobu nebeského. Chci říci to, bratři, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím 
a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném… Pomíjitelné musí obléci nepomíjitelnost 
a smrtelné nesmrtelnost.“ 1. list Korintským 15,42-53.

Apoštol zde píše o nové kvalitě těla, které dostanou věřící lidé. Bude to tělo podobné 
vzkříšenému tělu Pána Ježíše. Naše nové tělo ponese jeho podobu. Bude to tělo duchovní, 



nepomíjitelné, nestárnoucí, nepodléhající nemocem, slabostem ani únavě. Nové duchovní tělo 
bude mít něco vznešeného, důstojného, slavného. Člověk v novém těle už nebude prožívat 
žádnou bolest ani zármutek, ale bude prožívat věčnou blaženost a radost. Můžeme s radostí 
konstatovat, že to bude tělo, pro které již nebudou platit zákony hmoty, které platí nyní v ce
lém hmotném světě. Nové duchovní tělo bude mít možnost se zhmotnit i odhmotnit, tak jako 
tělo Ježíšovo po vzkříšení. Bude mít možnost jíst i nejíst. Matoušovo evangelium 26,29. Pro 
duchovní tělo budou platit nové zákony, které my dnes ještě neznáme. V novém duchovním 
těle budeme žít v naprosté dokonalosti. Proto mohl apoštol Pavel napsat s velikou radostí: 
„On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si 
podmanit.“ Filipským 3,21.

Někteří lidé přemýšlejí nad tím, proč je potřebné vzkříšení těla, když duše věřících jsou už 
v ráji se svým Spasitelem. Lukášovo evangelium 23,43. 

Vzkříšení těla je nutné, protože Pán Ježíš připravil dokonalé spasení celého člověka, to 
znamená jeho ducha, duše i těla. Celý člověk – duch, duše i tělo – je účasten Kristova díla 
spásy. Proto apoštol Pavel připomíná křesťanům: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí 
a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše 
Krista.“ 1. list Tesalonickým 5,23. 

„Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu.“ Židům7,25. Pán 
Ježíš nám tedy připravil dokonalé spasení a dokonalou a nádhernou věčnost ve svém království. 
To je jistě důvod k veliké radosti a k převeliké vděčnosti. Při pomýšlení na dokonalý život 
v duchovním těle, na nádhernou budoucnost s Kristem v jeho slávě, je třeba připomenout slova: 
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 
ho milují.“ 1. list Korintským2,9. To je jistě důvod k oslavování milujícího Boha, k věrnosti 
Pánu Ježíši Kristu i k veliké radosti. „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, 
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé 
naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 
a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se 
radujte.“ 1. list Petrův 1,3-4. 

Váš bratr Stanislav

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

ŠESTÝ DÍL S NÁZVEM: „KŘTITELNICE“
Z počátku křesťanství se křtilo v přírodní tekoucí nebo stojaté vodě (srov. Skutky apošto
lů 8,36). Od 3. století jsou dosvědčené zvláštní prostory či budovy pro křest (baptisteria), které 
měly uprostřed křtitelnici v podobě bazénu (piscina). Do křestního bazénu křtěnec sestupoval 
po několika schodech, aby byl do vody ponořen a poléván. Křestní koupel nahradilo později 
v západní církvi samotné polití vodou. V kostelích byla budována zvláštní místnost pro křest 
s nádobami ze dřeva nebo z kamene. Ve středověku se vyhotovovaly křtitelnice z kovu. Dnes 
se zdůrazňuje, že křtitelnice má být na viditelném místě v bohoslužebném prostoru. Připomíná 
Kristovu výzvu získávat učedníky a křtít je.



PROŽILI JSME
Letošní Svatý týden a první část velikonoční doby jsme 
mohli prožít sice v omezených počtech lidí na boho
službách a dalších opatřeních, ale život se v našem 
společenství nezastavil. Pokračujeme v naší cestě víry 
a děláme všechno, co nám současná doba umožňuje.

Loučení po bohoslužbách na Květnou neděli na Brťově 
s pravidelnými nejmladšími účastníky bohoslužeb.
Evička, Adélka a Eliška.

Velikonoční týden v Blansku
Do velikonočního týdne jsme v naší blanenské farnosti 
vstoupili vlastně již bohoslužbami s udílením popelce 
na Popeleční středu večer. Tím začala naše šestinedělní 
příprava na slavení velikonočního tajemství. Kající 
postní bohoslužby probíhaly každý pátek. Na Květnou 
neděli 28. 3. jsme prožili slavnost s ratolestmi. Prů
vodem z prostoru před kostelem jsme vstupovali kostelními dveřmi symbolicky do Svatého 
týdne. Čtení prvního evangelia probíhalo před kostelem, následoval průvod, bohoslužby se 

svátostí Pokání a Pašijemi 
podle Markova evangelia. 
Zelený čtvrtek 1. 4. večer 
v 17.30 hodin byla boho
služba v kostele v Blansku 
s obřadem umývání nohou 
a svátostí pokání. Na Velký 
pátek 2. 4. v 17.30 hodin 
bratr farář vedl podle misálu 
velkopáteční obřady za po
moci lektorů, kteří si podě
lili jednotlivá čtení. Po bo
hoslužbách byl ještě kostel 
otevřený k modlitbě. V 19.00 
hodin jsme měli venkovní 

křížovou cestu v Černé Hoře. Závěrečná pobožnost se konala na vrcholu kopce v kapli, kte
rou užíváme k bohoslužbám. Na Bílou sobotu 3. 4. byl celé dopoledne a odpoledne otevřený 
kostel k tiché modlitbě, kdy sem mnozí přicházejí. Ve 20 hodin začala noc Ježíšova vzkříšení 
před kostelem. Zažehnutím ohně, vnášením velikonočního světla do tmavého kostela, křtem 
dvanácti dospělých a obnovou křestních slibů ostatních.

Hodinu před půlnocí bohoslužba skončila a tak dozněl i závěrečný hlas zvonů, které se po od
mlce opět rozezněly. O Hodu božím 4. 4. v 9 hodin v blanenském kostele byly nejslavnější 
bohoslužby v roce s poděkováním za velikonoční pokrmy. Pokřtění dospělí na Bílou sobotu 
o Hodu božím přijali poprvé svátost večeře Páně. Mimo to proběhly spousty bohoslužeb 
ve Svatém týdnu ve střediscích blanenské i vyškovské farnosti. Díky Vzkříšenému Pánu 



za krásné prožití letošních Velikonoc. Děkujeme MNOHOKRÁT všem účastníkům bohoslužeb 
za ochotu společně slavit Svatý týden a rovněž děkujeme varhaníkům, kostelníkům a všem 
sestrám a bratrům za finanční dary do chrámových sbírek.               MK

Požehnání mazanců 
před Velikonocemi. 
Druhé Velikonoce 
jsme měli žehnání 

velikonočních 
pokrmů přímo 

v pekárně. 
S čerstvým 

negativním Covid 
testem jsem byl 

na „Škaredou 
středu“ přímo 

na místě samém.

Na Bílou sobotu 3. 2. 2021 
bylo ve Vítějevsi pěkně 
bílo. Takhle to vypadalo 
před bohoslužbami. Nejen 
naše bílá farní Fabie, ale 
střechy i meze a zasněžené 
stromy. 

Bohu díky i přes pořádnou 
chumelenici před boho
službami, které začínaly 
v 18:00 hodin, místní věrní 
přišli a nejel jsem kus cesty 
nadarmo. 

Díky za vaši věrnost 
a lásku k Bohu  
i k našemu společenství. 



VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA PRO TY, KDO BYDLÍ ZA HRANICEMI OKRESU
Vládní opatření o zákazu pohybu mimo okres se dotkla některých našich bratrů a sester v sou
vislosti s nemožností přijet na bohoslužby do Blanska ANI O VELIKONOCÍCH…
Na Hod Boží velikonoční 4. 4. 2021 v 18:30 hodin v Husově sboru na ul. Botanická 1 v Brně 
jsme slavili radostné bohoslužby Vzkříšení Páně při bohoslužbách za hranicemi okresu. Boží 
slovo se zákazy spoutat nenechá;), ať i my nemalomyslníme.

Bohoslužby jsme vám také natočili na záznam, abyste 
se mohli doma podívat i vy, kteří jste se o Velikonocích 
do kostela nedostali.

Křestní slavnost malého Šimona Jana Kohoutka 
se konala na Květnou neděli uprostřed probou
zející se jarní přírody. Byla to slavnost mimo
řádná, mimo prostor kostela je křest málokdy. 

Pán žehnej Šimonkovi. Ať roste Bohu 
k oslavě a rodičům i kmotře k radosti!



Vzpomínka na bratra Miroslava Matouše
Motto: Bůh ze srdcí je živ. A sytit-li ho chceš, on vděčně ocení, když své mu nabídneš.

Prvního dubna letošního roku zemřel Miroslav Matouš, vzácný člověk, farář Církve 
československé husitské a kazatel Jednoty bratrské, básník, spisovatel a překladatel, člověk 
s neobyčejným rozhledem, který se během svého požehnaného téměř stoletého života se
tkal s mnohými významnými osobnostmi našeho kulturního života a vedl s nimi rozhovory 
o hodnotách víry v Boha a smyslu lidského života, spolupracovník Přemysla Pittra. (Přemysl 
Pitter, pacifista a humanista, mimo jiné nositel vyznamenání „Řád T. G. Masaryka I. třídy“ 
a titulu „Spravedlivý mezi národy“.) Bylo nám dopřáno být jeho přáteli, čehož si velice vá
žíme, a proto si dovoluji v dalším textu ho nazývat Mirkem, tak jak jsme se oslovovali při 
vzájemných setkáních.

Mirek se narodil 28. října 1921 v rodině ven
kovského učitele v Nevraticích v okrese Jičín. 
Po skončení války se přestěhoval do Prahy. 
Měl nelehký život; zažil dobu protektorátu, kdy 
v rámci tzv. totálního nasazení pracoval jako 
kočí v zemědělství, zažil i dobu komunismu, 
kdy pro nesouhlas s vnucovanou ateistickou 
ideologií přerušil svá studia na filosofické fa
kultě. Podařilo se mu sice později vystudovat 
teologii a v roce 1957 byl vysvěcen na kněze, 
ale již po roce mu byl odňat státní souhlas pro 
výkon duchovenské služby. Po deseti letech děl
nických profesí (dělník ve stavebnictví, silničář, 
řidič multikáry, skladník, strážný) se v roce 1967 
mohl vrátit k duchovní službě.

Jak bylo uvedeno v úvodním odstavci, byl 
velmi činný literárně a této práci se věnoval až 
do sklonku svého života, který prožil u svých 
synů ve Čtyřkolech poblíž Prahy. Mezi jeho 
hlavní překladatelská díla patří básnický sou
bor Cherubský poutník (Angelus Silesius). Je 
autorem četných esejí, životopisných prací, bás
nických sbírek, povídek a jiných prozaických 

prací. Jejich výčet (bohužel neúplný) a ukázky básnické tvorby nalezne čtenář v rozsáhlém 
autobiografickém díle Putování rosou i prachem. Podrobný životopis lze najít na internetu 
www. pametnaroda. cz/cs/matousmiroslav.

Ve svých vzpomínkách často uvádí termín „vyšší režie“. Pod tímto pojmem má na mysli 
souběh nahodilých jevů, které však dohromady ovlivní lidské osudy, a stejně jako Přemysl 
Pitter v tom vidí způsob, jak Bůh řídí lidské osudy. Ve své knize Světlo v jizbě tomuto 
tématu věnuje celou kapitolu.

Jsem v pokušení považovat vznik našeho přátelství také za zásluhu „vyšší režie“. 
S Mirkem jsme se setkávali na různých akcích, pořádaných našimi společnými známými 
z Pedagogického muzea J. A. Komenského a z okruhu přátel Přemysla Pittra. Jedno takové 



shromáždění se konalo v březnu roku 2004, kdy již bylo definitivně rozhodnuto o našem 
přestěhování z Prahy do Černé Hory, a my jsme měli „sbalené kufry“. Setkali jsme se tam 
s Mirkem a jeho manželkou Jarmilou. Mezi řečí jsme prohodili, že to je asi naše poslední 
sekání, protože se brzy stěhujeme. Mirek hned reagoval, že by se jednou také rád podíval 
do kraje Moravského krasu. Slovo dalo slovo a zakrátko jsme je oba uvítali jako svou první 
návštěvu v našem novém domově, ještě mezi nerozbalenými krabicemi s knihami. Během 
této několikadenní návštěvy, kdy jsme putovali po zajímavostech našeho kraje, jsme se velice 
sblížili a stali blízkými přáteli. Mirek nás později ještě několikrát navštívil a strávili jsme 
spolu řadu krásných dní doma i na cestách po krásách Moravy. Také se zúčastnil bohoslužby 
v dřevěném kostelíku, kde pronesl kázání. S Jarmilou jsme se již, bohužel, nesetkali, protože 
koncem roku 2006 zemřela. 

Letos v pátek 2. dubna jsme jako obvykle telefonovali do Čtyřkol a chtěli Mirkovi popřát 
k velikonočním svátkům. Mluvili jsme však už jen s jeho synem, který nám sdělil smutnou 
zprávu, že jeho otec předešlého dne zemřel. Stále na Mirka vzpomínáme a máme před oči
ma obraz, jak sedí u nás v křesle. Jako trvalá upomínka na něj je v naší knihovně řada jeho 
literárních prací, které nám i s věnováním kdysi daroval. 

 Vaši Lída a Zdeněk Laitovi z Černé Hory

SVĚDECTVÍ
Touto cestou chci pozdravit všechny bratry a sestry naší farnosti (ať už blanenské, či 

vyškovské). Kdo mě neznáte, dovolte, abych se Vám představila, a kdo mě znáte, třeba se 
dozvíte něco víc:)

Jmenuji se Monika Potůčková a jsem z Lysic. K církvi jsem si, jak se říká, „přičichla“ 
už jako malá holčička, kdy mě babička brala na nedělní mši do kostela ve vesnici, kde jsem 
vyrůstala. V té době mi to tolik neříkalo a chodila jsem spíš proto, abych babičce udělala 
radost. Doba mého dětství byla pro církev nepřející – jak to myslím? Rodiče nás (mě i mého 
bratra) chtěli dát do náboženství už během základní školy, ale ostatní děti se nám posmívaly 
a nechtěly se s námi kamarádit. A když maminka s tatínkem viděli, jak jsme smutní, tak nás 
k víře dále nevedli. Zůstalo jen u těch nedělních bohoslužeb.

Když jsem ale v roce 2014 byla požádána o ruku, vše se změnilo. Plánování svatby bylo 
na mě jako na nevěstě (ženich tím chtěl splnit mé přání). Věděla jsem, že nechci církevní 
sňatek, ale rovněž jsem nechtěla být oddána panem starostou, který má obřad na deset minut 
(jak na běžícím páse, jedna svatba za druhou). Když jsem se o tom zmínila v tehdejším za
městnání, oslovila mě kolegyně s nápadem, že můžu mít církevní sňatek s osobitým přístu
pem na mnou zvoleném místě. Dostala jsem kontakt na pana faráře, pro mě v té době ještě 
neznámého, kterého jsem hned oslovila. Protože se jednalo o datum 8. 8. 2015, věděla jsem, 
že to nebude jen tak. Oslovila jsem pana faráře s mým přáním a vše se dalo do běhu – a tak 
jsem vlastně poznala faráře Martina Kopeckého a Církev československou husitskou. A jak 
říkám, tím to vše pro mě začalo.

Ještě před svatbou jsem si myslela, že naší svatbou setkání s farářem Martinem skončí, ale 
opak je pravda. Svatbou pro mě vše začalo – pomaličku, po krůčkách jsem našla v sobě víru 
a upřímně můžu říci: díky Bohu a díky Martinovi:) Proč? Protože byl tím, kdo mi otevřel 
cestu k Bohu, cestu k víře. Začala jsem jezdit na bohoslužby do blanenského kostela, nebo 
jsem chodila přímo u nás v Lysicích. Pokud to bylo možné, účastnila jsem se různých akcí 



naší farnosti, o kterých jsem se dočetla ve zpravodaji, ať už to byla setkání na farní zahradě, 
farní silvestr či křížová cesta v Černé Hoře.

Když se nám pak v roce 2016 narodila dcera, bylo jisté, že ji nechám pokřtít přímo v bla
nenském kostele. A tak se i stalo a přesně dva měsíce od narození dcerky – kouzelné datum 
i pro mě:).

Jakákoli bohoslužba či setkání s naší farností se mě dotýká. Cítím potřebu i já se 
nějakým způsobem rozvíjet, být užitečná. Dalším mým krokem byla obnova křtu, která 
připadla na sobotu 31. 3. 2018. V témže roce jsem přišla i o člověka pro mě nejbližšího, 
o moji babičku, která mi byla vším. A díky Bohu, že jsem mohla být s ní do poslední 
chvíle. Když odešla, volala jsem hned bratru faráři Martinovi, potřebovala jsem slyšet 
slova povzbuzení i útěchy.

Bratr farář Martin je tady vždy, když potřebujeme – obracíme se na něj pro slova útěchy 
i povzbuzení, když chceme u něj svatbu, či smuteční obřad. Když chceme pokřtít své dítě, 
když chceme obnovu křtu nebo s dalšími prosbami. Obracíme se na něj a je tu vždy pro nás, 
ale ptáme se my, zda nás potřebuje, zda můžeme něco pro něj udělat? Ruku na srdce, nejsme 
trošku sobečtí? A tady musím říci, že ano. Já jsem sobecká a kaju se. Proč? Rok 2020 byl pro 
mě těžkým rokem a já se přiznám, že jsem se k víře obrátila zády. Naposledy jste mě mohli 
vidět při bohoslužbách někdy v červnu roku 2020. Celé léto jsem musela ležet v posteli – byl 
to náš druhý pokus o miminko, který skončil zákrokem (o první jsme přišli v únoru). V srpnu 
a září jsem musela na dva zákroky, aby mě dali zase do pořádku. Dnes si říkám, díky Bohu 
za to, že máme zdravou dcerku.

A aby toho nebylo málo, v říjnu začala další vlna covidu. A protože sdílím jednu domácnost 
s manželovými rodiči, Klárku jsme do školky už nepustili (tam byla nákaza prokázána již 2x) 
a ani my dva jsme nechodili nikam než jen do práce.

Když jsem se potkala s Martinem při rozvozu zpravodajů – vozí nám jej až do schránky, 
řekla jsem si už dost. Do práce chodím, protože musím, na testy chodím, protože musím, 
proč bych tedy s respirátorem nešla na bohoslužbu. Psal se pátek 2. 4. 2021 a já jsem se těšila 
na setkání na křížové cestě v Černé Hoře. Měla jsem velká očekávání a ta se mi splnila. Všem 
zúčastněným chci poděkovat za to, že podpořili naši farnost.

I na Velikonoční pondělí 5. 4. 2021 jsem se zúčastnila bohoslužeb u nás v Lysicích. K mému 
překvapení se jich zúčastnila i Martinka Bulgurovská, která četla z Písma. Chci ji tímto po
děkovat, protože její hlas je balzámem na duši a i jejím přičiněním jsem prožila bohoslužby 
tak, že to slovy nelze vyjádřit – Martinka ví:).

Každý den se modlím za lepší zítřek a každý den děkuji Bohu za ten dnešek. A stejně tak 
děkuji za každé setkání s vámi. 

Vaše sestra Monika z Lysic

PS: Tímto bylo řečeno vše, co jsem měla na srdci – vlastně ne. Tebe chci, Martine poprosit, 
kdyby bylo cokoli, s čím můžu já být užitečná, obrať se, prosím, na mě. My se nevzdáváme 
a věříme, že nám bude také přáno a ještě jedno miminko se nám podaří – jak se říká: do třetice 
všeho dobrého.
Hezký víkend a těším se na další setkání.



Jaro
Mirka Šídlová

Divukrásné kouzlo jara,
každý den je barevnější.
Včely stěží zvládají odnášet tu sladkost
pro zimní dny.
S obdivuhodnou silou
se dere nový život ze země.
I naše srdce setřásá šeď zimy
a ožívá.

Ježíš
Blanka Kuchaříková

Stál uprostřed zástupů,
v jeho očích zvláštní jas,
hříšníky bral za ruku –
to Bůh přišel mezi nás.
Vítal ho jásot tisíců
a nenávist mocných
bezbřehá náruč soucitu
ho zavedla na kříž.
Tam se mu smáli vojáci
a plakaly ženy,
on však zlým neodplácí
a žádá odpuštění.
Však nejhorší z těch bolestí
bylo, když zůstal zcela sám,
téměř to nemohl unésti,
přesto zůstal odevzdán.
Po třech dnech v temném hrobě
Bůh splnil svá zaslíbení,
dokázal mně i tobě,
jak moc si nás cení. 

S přáním Božího pokoje 
Blanka Kuchaříková, Blansko

Kdo hledá Boha
bratr David

Vy, kdož hledáte Boha očima, 
marnou práci konáte. 
Chceteli s ním mluvit, 
své oči zavřete. 
Modlitbou ho proste o odpuštění, 
protože všichni jsme hříšní, 
jsme jen lidé. 
Každému odpustí
Kdo hledá Boha daleko, 
těžko bude úspěšný. 
Přitom je tak blízko, je v nás. 
Každý člověk, je kousek Boha. 
Nerouhám se, 
Bůh to ví. 
S ním je dobře, 
s ním je lépe. 
Bůh na nás na všechny dohlíží. 
Celý náš život. 
Věrně čeká, 
jestli se na něj obrátíme. 
Jeho láska se nedá najít u člověka. 
Nedá se to vysvětlit, 
jen se to dá cítit, 
poznat. 
Ježíš je brána, 
vždy otevřená doširoka. 
Mnozí k ní dojdou, ale nevstoupí. 
Věří, že byl, ale nevěří, že stále je. 
Nechápu je. 
K tomu marná snaha bezvěrců
prahnoucích po důkazech Boží existence, 
slepá arogance lidské pýchy. 
Stačí se kolem sebe pozorně dívat. 
Já to vidím dvacet let nazpět.

Text jsem napsal, když jsem se 
připravoval na svůj křest, který jsem 
prožil letos na Bílou sobotu v Blansku

David



VÍRA A OKULTISMUS
V poslední době, kdy skoro všichni díky virtuálnímu prostoru máme přístup k velkému 

množství informací, přichází zároveň velký vzestup spirituality a náboženské synkreze (spo
jování zdánlivě sourodých náboženských tradic z celého světa). Hledání vyššího smyslu života 
je pro člověka naprosto přirozenou potřebou, ba dokonce nutností – oproti tomu, co je prezen
továno v zájmu kapitálu a liberalismu, tj. spotřebovávat věci, zážitky, vztahy a v poslední době 
se dokonce konzumní přístup začíná obracet k sirotkům prostřednictvím kšeftaření s dětmi 
pro páry stejného pohlaví. Tak, jak liberalismus ovlivňuje naše životy jako silná ideologie, tak 
náboženský synkretismus stojí za tzv. sbližováním kultur, které se tváří velice nevinně, mající 
humanistické cíle. Jednotlivá náboženství vychází z dlouhodobých náboženských a kulturních 
tradic daných zemí a nejedná se o něco, co by místní chtěli lidskou vůlí promíchávat s jinými 
tradicemi. Takové tendence jsou v Evropě časté. Část např. naší společnosti už neví, co by 
ji mohlo odvést od duchovní a intelektuální prázdnoty. Tak se vymýšlí naprosto nesmyslné 
a ve věroučném slova smyslu Krista popírající „mišmaše“.

Okultismus není nic jiného než přesvědčení, že existuje skrytý způsob jak poznat metafy
zické pozadí skutečnosti prostřednictvím rituálů, symboliky, drog a zasvěcení. Všimněme si 
prvního a zásadního rozdílu s Vírou; milost vždy přichází od Boha, stejně jako jeho zájem 
o nás. V okultismu se vychází z panteistických představ (Bůh je ve všem a všech a není od
lišný od našeho světa), kdy každý má šanci se druhem zvláštního poznání dostat k nejvyšší 
skutečnosti. Jedná se o bludy, protože okultisté nenaleznou svými satanskými rituály živého 
Boha, nýbrž často narazí na různé démony druhé a třetí kategorie, případně sami jej stvoří 
jako egregora. Tohle není ta pravá skutečnost, ke které se obrací křesťan svojí Vírou. Víra 
není v žádném případě slepá důvěra ve vyšší moc. Víra je vztah, který je iniciován samotným 
Kristem a projevuje se tím, že srdcem a rozumem se s Kristem ztotožníme. Zároveň pociťujeme 
jednak jeho lidství, díky kterému je s námi navždy spojen, a podruhé jeho Božskou podstatu, 
která je od člověka a tohoto světa odlišná. A to je ten zásadní moment. Bůh není totožný ani 
s tímto světem, ani s člověkem, proto se jeho obrovská milost vlila do Ježíše Krista, do syna 
člověka, aby pyšného a zákonického člověka nenechal na holičkách tváří tvář pomíjivosti 
a smrti.

Panteistické představy jsou však součástí i ostatních náboženství nebo spirituálních tra
dic. Budhismus, hinduismus, taoismus a další, včetně společensky přeceňované a z pohledu 
rizikovosti podceňované jógy, jsou tradice východních národů. Nesměřují k poznání Krista, 
jsou antropomorfní (napodobující člověka – jeho podobu, vlastnosti apod.) a některé i an
tropocentrické (jejich cílem není Bůh a jeho milost, nýbrž chvála lidských potřeb). Chybí 
u nich svrchovanost Nejvyššího, diferencovaného, věčného a milujícího Boha. Proto jako 
křesťané máme tyto cizí tradice znát a studovat je, nikoli však vyznávat, čímž se dopouštíme 
naprostého popření Kristovy milosti na jedné straně a na straně druhé necháme vydělávat 
vychytralé obchodníky s lidskou spiritualitou a religiozitou. Tohle nepatří do žádného 
křesťanství, bez ohledu na konfesi. Tím se však neruší všelidský apel na naši náboženskou 
a kulturní toleranci, kterou prostřednictvím soucitu a vzdělání pěstujeme. Nezapomínejme 
na skutečnost, že trojjediný Bůh nám dal pravidla, která jsou námi nestvořená. Nepokou
šejme se je předělávat. 

 Váš bratr Mgr. Michal Ševčík



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Očkování proti covidu

„Necháš se naočkovat proti covidu?“ Také už jste od někoho dostali tuto otázku? Já ano. 
Ta otázka je dost osobní. To je přece moje soukromá věc, jestli se nechám naočkovat. Proč ale 
vůbec lidé tuto otázku kladou? Většinou nejspíš proto, že sami zvažují, zda se mají naočko
vat, nebo ne. Stojí za tím nepochybně obavy o zdraví, o život – jak svůj, tak svých blízkých. 
Je tedy správné se nechat naočkovat, nebo ne? Naše společnost, včetně křesťanů, je v této 
otázce silně rozpolcena. Někteří věří, že očkování je jedinou možností, jak se před covidem 
ochránit, jiní zase považují očkování za nebezpečné a ohrožující. Skutečností je, že pouze 
díky očkování lidstvo zvládlo nemoci jako je tetanus, tuberkulóza a mnohé další. Na druhé 
straně jsou vakcíny proti covidu19 opravdu dosud málo vyzkoušené a objevují se i zprávy 
o některých závažných vedlejších účincích. Zatím máme o těchto vakcínách stále málo sku
tečně spolehlivých informací.

Byli bychom jistě jako křesťané rádi, kdybychom měli k dispozici biblický text, ze kterého 
by jasně vyplývalo, že je správné se nechat očkovat, nebo naopak, že očkovat bychom se 
rozhodně neměli. Takový text však neexistuje. Jsou ale texty, které nás ubezpečují, že ať to 
s námi v tomto životě dopadne jakkoliv, Bůh nás vzkřísí do svého království, kde už žádné viry, 
žádné nemoci, žádná smrt nebude (např. J 11,25: Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo 
věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“). Věřím, že při rozhodování, zda se nechat naočkovat, 
Bůh každému, kdo o to stojí, pomůže.

Důležitá je otázka, co od nás Bůh očekává uprostřed všech těch současných omezení, zákazů 
a nařízení, ne vždy zcela smysluplných. Ř 13,1-2: „Každá duše ať se podřizuje nadřízeným 
autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, 
kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává 
na sebe soud.“ Vládní nařízení bychom měli dodržovat, pokud nejsou v přímém rozporu 
s Božími principy (Sk 5,29b: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“). Připomeňme si také 
dvě základní Ježíšova přikázání. Matouš 22,37-40: … „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým 
svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. ‘ To je největší a první přikázání. Druhé je 
mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe. ‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý 
Zákon i Proroci.“ Při veškerém rozhodování by Bůh měl mít u nás vždy první místo, zájmy 
našich bližních by pak měly mít stejnou váhu jako ty naše. To např. znamená, že budeme 
ohleduplní k ostatním a budeme, pokud je to nařízeno, nosit v kostele respirátor, i když jsme 
již třeba byli očkováni (což mimochodem neznamená, že nemůžeme virus přenášet), anebo 
se nám to nařízení prostě nelíbí a myslíme si, že je stejně „k ničemu“. Na ohleduplnost ape
luje také apoštol Pavel ve svém dopisu do Korintu. 1 Korintským 10,23-24: „‚Všecko je 
dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá 
ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“ Pavel 
nás vede k tomu, abychom se v různých situacích rozhodovali nejen podle toho, jestli je něco 
dovoleno, nebo ne, ale jestli nám to prospěje nebo ublíží, dále pak také podle toho, jestli to 
prospěje, nebo ublíží lidem kolem nás, naší službě druhým, celému společenství.

Doufejme, že s Boží pomocí současné nelehké období překonáme, nad covidem zvítězíme 
a budeme opět moci žít bez nepříjemných omezení. Přeji vám všem moudrost při rozhodování, 
zda se necháte naočkovat, nebo ne. Pokud by někoho zajímalo, jestli se nechám naočkovat já, 
tak jej zklamu. Tuto informaci si nechám pro sebe.

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory



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

Křesťanské sbory 
Křesťanské sbory je název hnutí v rámci evangelikálního proudu křesťanství. Je volným 

sdružením autonomních sborů (místních církví), které se vyznačuje bratrským vedením sboru 
a bohoslužeb, což se odrazilo i v celosvětovém názvu hnutí – „bratrské“. V České republice 
byl pro celé hnutí přijat název Křesťanské sbory, pod kterým sbory vystupují jako samostatná 
církev.

Historie
Křesťanské sbory navazují na probuzenecké hnutí z 18. a 19. století, zejména tzv. Ply

mouthských bratří působících před rokem 1830 v Dublinu, Bristolu, Plymouthu ve Spojeném 
království, a bratrské hnutí (Die Brüderbewegung) v polovině 19. století v Německu. Roku 
1848 se ve Spojeném království podle přístupu k věřícím ostatních církví hnutí diferencovalo 
na dvě skupiny, otevření bratří a uzavření bratři (Darbysté).

Působení v České republice
V době Rakouskouherské monarchie působili na území dnešní ČR jako bratrští misionáři, 

například Dr. F. W. Baedeker, E. H. Broadbent a F. Butcher z Anglie, J. Warns z Německa 
a F. Widmer ze Švýcarska. Z domácích pracovníků pak F. J. Křesina a J. Mrózek, absolventi 
Alianční biblické školy v Berlíně. Škola, založená mimo jiné i osobnostmi bratrského hnutí 
Dr. F. W. Baedekerem a generálem G. von Viebahn a vedena učiteli z řad otevřených bratří Ch. 
Köhlerem a J. Warnsem, vychovávala misijní pracovníky především pro Rusko a východní 
Evropu. Dalšími spoluzakladateli bratrského hnutí v Česku byli kolportéři biblí Britské biblické 
společnosti, jako například K. Helmich, M. Sadloň, R. Meitner. Vznik prvních sborů tohoto 
hnutí na území dnešní ČR spadá do roku 1909. Je spojen s misijním působením otevřených 
bratří. V meziválečném období užívaly bratrské sbory názvu Sbory věřících v Krista. Ve Třetí 
říši byla existence bratrských sborů možná ve svazu BFC (Bund freikirchlicher Christen) 
s baptisty a metodisty, také v Protektorátu Čechy a Morava byl na ně vyvíjen tlak, aby vstou
pily do svazu s Chelčického jednotou. 

Po válce se Křesťanské sbory těšily z nezávislosti jen do vydání nového církevního zákona 
v roce 1949, který nepočítal s církvemi bez struktur a členských záznamů a s duchovními bez 
státního zaměstnaneckého poměru. Po letech života v ilegalitě a persekucí získaly Křesťanské 
sbory v roce 1956 státní souhlas ke své činnosti. Zachovaly si však určitá specifika svého 
vnitřního života, jež ke své činnosti potřebovaly. Od roku 1957, kdy byla schválena jejich první 
ústava, nesou sbory bratrského hnutí v České republice název Křesťanské sbory. V současné 
době v Čechách působí kolem dvaceti sborů a na Moravě a ve Slezsku kolem čtyřiceti. Během 
sčítání lidu 2001 příslušnost ke Křesťanským sborům uvedlo 3910 obyvatel České republiky.

Působení v dalších zemích
Křesťanské sbory v České republice spolupracují s tzv. Bratrským hnutím působícím i jinde. 

V jednotlivých zemích nesou samostatné sbory nebo jejich volné svazy různé názvy: v Ně
mecku Brüdergemeinden, a to ve svazu EvangelischFreikirchlichen Gemeinden, nebo jako 
tzv. Freie Brüder v Polsku Koszciół Wolnych Chrzeczcijan, na Slovensku Kresťanské sbory.



Charakteristika, nauka a činnost
Stoupenci křesťanských sborů se často prezentují jako křesťané, kteří nejsou vázáni na žád

nou konkrétní církev. 

Uspořádání církve
Vedení sboru se ujímá skupina starších bratří uznaných a potvrzených shromážděním sboru 

(podle 1Tm 3,17). Jejich spolupracovníci se nazývají diakoni a diakonky (řec. pomocník). 
Koordinaci sborů zajišťují zástupci volení do regionálních a celorepublikových mezisborových 
rad. Komunikaci se státní správou zajišťují dva zástupci pověření shromážděním zástupců 
všech sborů. 

Vztah k Bibli
Podobně jako v ostatních evangelikálních směrech také Křesťanské sbory a jejich teologie 

vycházejí zejména z určité sestavy krátkých novozákonních citací a jejich doslovného výkladu 
jako spolehlivých a autoritativních výpovědí. Základní činnost sborů sestává z různých forem 
biblického čtení a biblických hodin a kroužků. Důležitost Bible je podkládána biblickými 
citacemi (Sk 2,42, 2Tm 3,16; 2Pt 1,2021). 

Bohoslužby
Večeře Páně je slavena každou neděli. Obdobně jako u jiných křesťanských církví je po

važována za projev společenství s Kristem navzájem a za zpřítomnění Kristova utrpení, smrti 
a zmrtvýchvstání.  Modlitba jako vzývání, děkování a přímluva zahrnuje všechny životní 
situace a oblasti. Na biblických a modlitebních hodinách, v modlitebních kroužcích a během 
bohoslužeb členové děkují za Boží blízkost a modlí se za osobní potřeby, misii i politiku. 

Teologie a poslání církve
•  Pro tyto sbory a jejich členy je například typický velký důraz na několik konkrétních 

biblických citací, zdůrazňujících nezávislost na církevních strukturách a přímý vztah k Ježíši 
Kristu. 

•  Uvěřit v Ježíše Krista a přijmout jej za svého Zachránce a Pána – obvykle je očekáváno 
zejména vyslovení této konkrétní doslovné formulace v osobní modlitbě. 

•  …nebo: máte jediného mistra a vy všichni jste bratři
•  …nebo: kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. 

(Ježíš Kristus, Matoušovo evangelium 18,20) 
•  … já vystavím svou církev. (Ježíš Kristus, Matoušovo evangelium 16,18.)
Poslání církve Křesťanské sbory charakterizují a dokládají biblickými citacemi ve třech 
rovinách: 
1.  společná oslava Boha jako Stvořitele a Vykupitele světa, jeho vzývání v modlitbě a službě;
2.  vzájemná služba se projevuje ukazováním si cesty, pastýřskou ochranou, povzbuzováním 

a napomínáním, jakož i vzájemnou praktickou pomocí. Členové sborů pěstují vzájemné 
vztahy (vzájemné navštěvování, společné dovolené a jiný program atd.) ;

3.  k ostatním lidem vydává církev skrze misijní a diakonskou službu svědectví o smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista jako Božího činu záchrany, který napravuje její vztah k Bohu 
i lidem (Janovo evangelium 3,16). Její misijní a diakonská zodpovědnost je nejen místní, 
ale i celosvětová (Matoušovo evangelium 28,19n). 



Příslušnost k církvi
Pro příslušnost k církvi považují Křesťanské sbory za rozhodující tato kritéria: 
•  Živý vztah k Ježíši Kristu. Do společenství věřících v církvi jsou Křesťanskými sbory 

přijímáni jen ti, kdo prožili obrácení k Bohu. Obrácením rozumí osobní přimknutí se 
k Bohu, vyznání hříchů a přijetí odpuštění, jež Bůh potvrzuje darem Ducha svatého 
a nového života. 

•  Křest věřícího (s poukazem na Matoušovo evangelium 28,19: Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěteje ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého...) chápou jako 
znamení o přechodu člověka k novému životu s Kristem. Odmítají křest nemluvňat. 

•  Požádání o přijetí do sboru. Zájemce nejprve požádá starší sboru o rozhovor. Po určité době 
vzájemného poznávání a účasti zájemce na životě sboru může být veřejně přijat do sboru 
v rámci bohoslužebného shromáždění, obvykle aktem křtu. Příslušnost ke Křesťanskému 
sboru vylučuje příslušnost k jinému sboru či náboženské společnosti. 

Zpracoval bratr Jaromír

TVÁŘÍ V TVÁŘ

Pátý díl: PROČ SKRÝVÁŠ SVOU TVÁŘ?

Biblický text, přečtěte si: Job 13, 1314, 6

Proč skrýváš svou tvář a pokládáš mě za svého nepřítele? Jób klade Bohu tuto otázku 
ve zvláštním napětí s 6. veršem 14. kapitoly, kde naopak chce, aby od něho Bůh odvrátil 
svůj zrak. Chce vést svůj spor s Bohem, ač ví, že před jeho upřeným zrakem nikdo neobstojí. 
Jako bychom slyšeli ozvěnu Žalmu 39 – „Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál, dřív 
než odejdu a nebudu již.“ Vidíme zde člověka, který čelí temnotě. Temnotě utrpení daného 
vnějšími okolnostmi – vnější temnotě, ale také temnotě vnitřního utrpení, v němž postrádá 
smysl a Boží blízkost – Boží tvář. Zkušenost věřících ukazuje, že se ani těm lidem, kteří 
důvěřují Bohu a slouží mu, temnota nevyhýbá. To, že Boží slovo obsahuje knihu Jób a další 
podobné texty, ukazuje na to, že Bůh ví, jak mluví lidé, kteří jsou zoufalí. Že unese všechny 
naše výčitky, otázky i touhu vést s ním spor. Je to nakonec Jób, kdo je pochválen, že mluvil 
o Bohu náležitě, nikoli jeho přátelé. Přes všechnu smělost Jóbových slov jsou jeho slova 
Bohu bližší než zbožné tlachání jeho přátel. Celý Jóbův spor s Bohem je vlastně jakousi 
zvláštní modlitbou, která ukazuje, že Satan svou sázku prohrává. Přes všechnu temnotu 
nejistot se Jób upíná k Bohu. Obnažený Jób je v posledku konfrontovaný s otázkou, zda 
miluje Boha více než sebe. Zda je vztah s Bohem založen jen na tom, co z něho máme. A je 
to možná právě v temnotě, kdy je nám Boží tvář skryta, kdy roste skutečné poznání a víra 
v Boha a jeho milost. A je to Kristus na kříži, který je nejhlubší odpovědí Jobovi. Boží tvář, 
která je s námi v našich temnotách. Epidemie mnohým vzala to nejcennější. Nemohli se 
rozloučit se svými blízkými, když umírali, a držet je v tu chvíli za ruku. Mnozí ztratili své 
firmy a zaměstnání. Někteří osaměli a chudí se stali ještě osamělejšími a zranitelnějšími. 
Úzkost, strach, hněv a frustrace je všude kolem. O to více je třeba těch, kdo budou přinášet 
naději, ať budeme čelit jakékoli temnotě.

Připravuje pro vás bratr Jiří



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 květnu 2021 se modlíme a prosíme za tyto úmysly: 

Veliký Bože, prosíme tě za naši církev a naše společenství. Dej nám do srdcí více lásky 
a porozumění. Dej nám úctu jednoho k druhému, dej nám přátelskost a vlídnost, ať se ne
pomlouváme, nehádáme, ale máme se rádi. Vždyť ty jsi náš Pastýř, my jsme tvé stádečko. 
• Svatý Bože, stojíme před tebou v bázni a s chvěním, neboť tvůj Syn se obětoval za nás, 

abychom se mohli dotknout pravdy až na samém dnu. Abychom mohli nalézt světlo 
a obdržet věčnou spásu. Ať je velebeno Kristovo jméno navěky. 

• Svatý Bože, ať mír, pokoj a láska obětovaného Beránka září nad světem a vede jej k nivám 
tvé slávy. 

• Pane, prosíme tě za všechny studenty, kteří se hlásí na střední a vysoké školy, a také 
za všechny, kteří skládají maturitní zkoušku. Stůj při nich a žehnej jim. 

• Pane, prosíme tě za společenství v Rudici, ať hrstka Tvých věrných vytrvá a přidají se další. 
• Pane, prosíme tě za plnost darů Ducha svatého pro studenty kazatelského kurzu brněnské 

diecéze. 
• Pane, prosíme tě za obměkčení srdcí pro ty, kdo se vzdálili od společenství naší farnosti. 
• Pane, prosíme tě za uzdravení pro ty, kteří leží s covidem v umělém spánku na „jipce“. 

Buď jim milostivý a dej jim sílu zvítězit nad nemocí. 
• Pane, prosíme tě za ty, kdo přicházejí v neděli na bohoslužby do Husova sboru na Botanické. 

Ať je tato služba Tebou hojně požehnaná. 
• Ať poznají Tebe, živého Boha, kdo Tě ještě nepoznali. 
• Prosíme Tě za snoubence, ať se jejich srdce otevřou pro Boží, duchovní věci v životě 

člověka. 
• Vyvyšujeme Pane, Tvoje jméno, nad jejich životy. 
• Překryj bohoslužby, které společně slavíme svoji hojnou milostí a chraň všechny od zlého! 
• Pane, prosíme tě za všechny, kteří mají ve farnostech zodpovědnost za její chod. Varhaníky, 

kostelníky, roznášející farní zpravodaj, členy rad starších, účetní a všechny další. 
Pane, prosíme za moudrou volbu členů rady starších, ať v čele naší farnosti jsou lidé, kteří 

budou dobrými správci dílku naší vinice. Pane, smiluj se! 
Pane, prosíme tě za nás, vytrvalé modlitebníky. Žehnám všem, kdo se modlí spolu se mnou 

za druhé. 
Pane, prosíme tě za maličkou Františku a všechny v tomto čase nově narozené děti. Provázej 

ji v prvních dnech jejího životního putování svou milostí a uzdravující mocí. A posiluj 
v lásce její milující rodiče, sourozence a blízké.



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

a odměníme knihou. 

Pro chytré hlavičky Napříč Biblí

1. Prorok Zacharjáš píše, že se rozhlédl a viděl letět: 
a) koně b) svitek c) svícen a mísu

2. Kolik měl Izák let, když Rebeka porodila Ezaua a Jákoba? 
a) 30 b) 50 c) 60 d) není v Bibli udáno

3. Kdy se podle Genesis 4, 26 začalo vzývat jméno Hospodinovo? 
a) když se začali lidé množit na zemi
b) když Henoch chodil s Bohem
c) když se Šétovi narodil syn Enóš

4. „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ řekl Ježíš: 
a) Tomášovi b) Matoušovi c) Petrovi

5. V 10. kapitole Matoušova evangelia Ježíš vysílá učedníky mezi: 
a) Izraelce b) pohany c) Samařany

6. Po ukřižování Ježíše vojáci losovali, aby rozhodli: 
a) jak si mezi sebou rozdělí jeho šaty
b) kdo mu probodne bok
c) kdo u něho zůstane na stráži

7. Kde je napsáno: „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky?“
 a) 1. list Petrův b) List Židům c) List Jakubův

8. Mojžíš viděl zemi zaslíbenou z hory, na které zemřel. Jak se jmenovala? 
a) Sinaj b) Hermon c) Nebó

9. Ježíš opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum: 
a) když byl pokřtěn
b) když se dozvěděl, že Jan je ve vězení
c) když se rozhodl ničit skutky ďáblovy

10. Kolik pokolení svých synů viděl Jób? 
a) žádné b) dvě c) čtyři 



BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2021
Pátek 30. 4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Sobota 1. 5. 17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu

19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
Neděle 
4. neděle po Velikonocích
Text evangelia: Jan 15, 18
Zpíváme píseň: 250, 260

2. 5. 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
18:30 Brno Husův sbor, Botanická 1

Pátek 7. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle 
5. neděle po Velikonocích
Text evangelia: Jan 15, 917
Zpíváme píseň:  248, 260

9. 5. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Čtvrtek – Slavnost  
Nanebevstoupení Páně

13. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny

Pátek 14. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Ježíš žije!
Rozluštění naší tajné zprávy není nijak těžké – podle seznamu dole nahraďte jednotlivé 

symboly písmeny.



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!

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

Neděle
6. neděle po Velikonocích

Text evangelia:  Jan 17, 6-19
Zpíváme píseň:  262

16. 5. 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
18:30 Brno Husův sbor, Botanická 1

Pátek 21. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle
Hod Boží Svatodušní

Text evangelia:   
Jan 15, 26-27;16, 4b-16
Zpíváme píseň:  261, 263

23. 5. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Pondělí – Svatodušní 24. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Pátek 28. 5. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle
Boží Trojice
 
Text evangelia:  Jan 1, 1-17
Zpíváme píseň:  40, 335

30. 5. 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
18:30 Brno Husův sbor, Botanická 1


