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BIBLICKÝ VERŠ NA PRÁZDNINY:

Ježíš řekl: „ Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat 
všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“
     (Janovo evangelium 14, 16, 15b)  

Pěkný prázdninový čas. 
Jednou jsem se při prázdninových cestách, ve vlaku, dal do hovoru s jedním 

spolucestujícím. V rámci hovoru se mne zeptal, zda mám nějaké přátele. Jeho otázka mě 
udivila, protože jsem za své přátele považoval mnoho lidí. „Taky jsem si myslel, že jich 
mám hodně,“ odpověděl, „dokud jsem nemusel přehodnotit podstatu přátelství.“

V průběhu našeho rozhovoru jsem si uvědomil, že moje tradiční představa přátelství 
nevystihuje realitu přesně. 

Jeho další otázka směřovala více k podstatě. 
„Kolik lidí, které považujete za své přátele, byste pozval na svatbu?“
„Tak asi dvě stě až tři sta.“
„A na křest dítěte?“
„Tak asi sedmdesát až sto.“
„Kdybyste chtěl jít dnes večer do kina nebo na stadion, kolika osobám byste zavolal?“
„Nevím… snad patnácti až dvaceti.“
„Je vidět, že máte hodně přátel,“ řekl spolucestující s úsměvem. „Ale pro kolik z nich 

jsou důležité vaše osobní záležitosti, vaše problémy? S kolika sdílíte své ušlechtilé plány, 
osobní nebo rodinné problémy? Na ramenou kolika z nich byste se mohl vyplakat a cítit se 
pochopený? A kolik z nich se upřímně raduje z vašich úspěchů a na vlastní kůži prožívají 
vaše trápení?“

„Děláte mi to těžké,“ odpověděl, „takových je už méně: dva nebo tři.“
„A kdyby jeden z těch dvou nebo tří byl smrtelně nemocen a zbývalo by mu pár měsíců 

života, nabídl byste jim, že se ujmete jejich rodin a postaráte se o vzdělání jejich dětí?“
„To je opravdu složité, nevybral bych z nich žádného.“
„Máte tedy hodně lidí, kteří vám dělají společnost, dva až tři dobré kamarády, avšak 

přítele žádného,“ zakončil podivný cestující. 
Musel jsem se upřímně zamyslet nad tím, jak je obtížné najít a především si udržet 

opravdové přátelství, neboť společníků a kamarádů máme všichni dost. 



Jak žijeme svoje přátelství s Kristem, kolik si na ně děláme času, když nás nazval 
svými přáteli? Přijali jsme Jeho přátelství? Jak přijímáme a žijeme svoje přátelství 
ve společenství naší farnosti, znamená to pro nás něco důležitého v našem životě? 

Kéž jsme otevření žít a nést přátelství jako něco opravdu důležitého v životě ve vztahu 
k Bohu i lidem. Nabídněme svoje přátelství bez podmínek a sobeckých úmyslů. Zakusíme 
spoustu radosti a požehnání!  Váš bratr Petr

–––  M O D L I T B A  –––
Náš Pane, 

jsem šťastný, mám volno, jsou prázdniny. Čas pro Tebe, čas pro sebe.  
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. 

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. 
Děkuji Ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji Ti a prosím Tě, abych jim dovedl 
naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl,  

neboť mám čas. 
Dej mi slova a činy, které dávají radost. 

Na všech cestách ať je se mnou Tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý 
zkušenostmi a novou silou.

Amen

LITurgICký kALENDÁŘ  
6. – 14. NEDěLE pO SVATODušNíCh SVÁTCíCh

4. 7. Prokop, opat sázavský 25. 7. Jakub – apoštol

5. 7. Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje 

26. 7. Dr. Karel Farský *1880

6. 7. Upálení M. J. Husa † 1415 6. 8. Proměnění Páně

SVÁTkY V MěSíCI ČErVENCI A SrpNu 
JAN huS – výročí upálení 6. července 1415
(* kolem roku 1370 Husinec u Prachatic – † 6. července 1415 Kostnice, Německo)
Mistr Jan Hus byl kněz (velice oblíbený mezi prostým lidem), kazatel, rektor Univerzity 
Karlovy a vůdčí osobnost české reformace usilující o nápravu církve a společnosti. Svou snahou 
reformovat církev (inspirované myšlenkami Johna Viclefa) téměř o jedno století předběhl své 
následníky – německého Luthera, francouzského Kalvína a švýcarského Zwingliho. Za své 
odhodlání jít cestou Kristovy pravdy v souladu s rozumem a svědomím byl Mistr Jan Hus 
odsouzen za kacířství a upálen.



Po vysvěcení na kněze kázal nejprve v kostele sv. Michala na Starém Městě, od roku 1402 pak 
v Betlémské kapli, která byla vystavěna pro potřeby kázání v českém jazyce. Do Betlémské 
kaple se vešlo na tři tisíce lidí (Praha tehdy měla asi 40 000 obyvatel), lidé při Husových 
kázáních stáli i venku. 
Odmítal bohatství církve, její snahy po hromadění majetku a platby za církevní úkony. Kněží 
mají žít podle Bible, příkladu Ježíše Krista a prvotní církve, ne v přepychu a bohatství, ne 
mít moc a ovlivňovat politická rozhodnutí. Nesouhlasil s prodejem plnomocných odpustků. 
Ty znamenaly, že si lidé mohli koupit odpuštění hříchů minulých, současných i budoucích, 
a tudíž i život věčný. Hus se proti prodeji odpustků ostře postavil, protože byl přesvědčen, že 
odpuštění se nedá koupit za peníze (navíc tyto peníze byly určeny k financování války). Jedině 
opravdové pokání, při kterém nastane skutečná vnitřní proměna člověka, a pevné rozhodnutí, 
že už více nechci hřešit, může očistit od viny. Hus byl přesvědčený, že člověk má velkou 
hodnotu, proto má žít čistě. Má si sám sebe vážit a nepošpinit se hříchem.
Usiloval o překlad Bible do jazyka, kterému by rozuměl prostý lid. Církev by tak ztratila svoje 
výlučné postavení ve výkladu Písma, a to tehdy rozhodně připustit nechtěla. Označila Mistra 
Jana Husa za kacíře a jeho učení za herezi, exkomunikovala jej (vyloučila z církve, nesměl 
udělovat svátosti), byl dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt – zákaz církevních 
obřadů. Proto na podzim roku 1412 Prahu opustil, působil pod ochranou svých přátel na Kozím 
hrádku a na hradě Krakovci, který se stal jeho posledním útočištěm před odjezdem do Kostnice. 
(Poznámka: na Krakovci se natáčely scény z filmu „Ať žijí duchové“.) 
Do tohoto města na jihozápadě Německa na hranici se Švýcarskem byl v roce 1414 svolán 
koncil, tedy církevní sněm biskupů, který měl projednat a urovnat záležitosti týkající se 
církevní nauky a praxe. Iniciátorem byl římský a český král Zikmund, jenž chtěl ukončit 
rozdělení církve (schizma) a také toužil po císařské koruně, kterou ale nemohl získat bez 
požehnání papeže. Papežský titul si v té době nárokovali hned tři duchovní vůdci, v Římě 
Řehoř XII., v Avignonu Benedikt XIII. a od roku 1410 ještě Jan XXIII. Do té doby zažila 
katolická církev tři podobné krize (v 11. a 12. století), schizma se však podařilo vyřešit bez 
nutnosti svolání koncilu. Zikmund potřeboval jednotné křesťanstvo i proto, aby mohl lépe 
čelit rozpínající se Osmanské říši. 
Koncil měl řešit i otázku Husova domnělého kacířství. Hus se mylně domníval, že bude moct 
veřejně obhájit své učení a nutnost církevní reformy. Od cesty byl svými přáteli zrazován. 
Císař Zikmund vystavil Husovi glejt, který mu však nemohl zaručit nic víc než bezpečnou 
cestu svým územím do Kostnice; církevní soud koncilu se vymykal králově pravomoci. 
Hus byl však obžalován z bludů, uvězněn a postaven před soud. Poté, co odmítl odvolat 
vybrané články svého učení, byl jako kacíř odsouzen, odsvěcen a 6. července 1415 byl 
na hranici před branami města upálen. 
Při trestu upálením je z hlediska ideologie poměrně důležitá myšlenka, že oheň očišťuje, že 
heretika očistí od bludů, od toho, co ho vzdaluje od spásy. Trest upálením církev volila i proto, 
aby případným následovníkům nezbylo nic, co by mohli uctívat. Aby po Mistru Janu Husovi 
nezůstalo vůbec nic, byl i jeho popel vhozen do řeky do Rýna. 
V dubnu 1415 přijel do Kostnice podpořit Jana Husa jeho přítel a chráněnec Jeroným Pražský, 
český teolog a filozof. Hus jej měl k rychlému odchodu, avšak marně. Poté, co Jeroným kázal 



v Bavorsku proti koncilu, byl zatčen a dopraven do Kostnice, kde nejprve uznal odsouzení 
učení Viklefova i Husova, ale v novém vyšetřování se k jejich naukám přiznal a prohlásil 
za svůj největší hřích, že se Husa, „dobrého a svatého muže“, zřekl. Dne 30. května 1416 byl 
odsouzen a upálen, i jeho popel byl vhozen do řeky Rýna. 
V době Husova pobytu v Kostnici začal v Praze Husův přítel a spolužák, kněz Jakoubek 
ze Stříbra podávat přijímání pod obojí způsobou, tedy chleba a vína (utrakvismus) – někdy 
v roce 1414. Tato idea se pro husitství stala natolik klíčovou, že tvořila jeden ze Čtyř artikulů 
pražských, na jejichž vzniku se Jakoubek též podílel. 
Jednalo se o politický program umírněného křídla husitů z roku 1420. Staly se základním 
zákonem husitského hnutí. Požadovaly svobodné hlásání slova Božího, přijímání pod obojí, 
konec světského panování kněží a rovné trestání těžkých hříchů. 
Na závěr několik myšlenek Mistra Jana Husa: 
Hus odlišuje „věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ – věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk 
je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu, a jednat podle 
něj. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej. (Výklad Viery, Desatera a Páteře) 
„Skutečně téměř celý svět se zde mýlí, když si váží více toho, kdo je bohatý, než toho, kdo 
je pokorný a chudý. Bůh tak nejedná, on nedělá rozdílu mezi lidmi, že by si více vážil toho, 
kdo má bohatství, postavení nebo tělesnou krásu, než toho, kdo je chudý, nemá významné 
společenské postavení a je chudě oblečený.“ (Postilla)

pAMÁTkA VěrOZVěSTŮ CYrILA A METODěJE – 5. července
Tento den slavíme jako připomenutí výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu v roce 863.
Velkomoravská říše (trvala v období let 833–906) byla rostoucí říší uprostřed Evropy. Její 
kníže Rastislav se snažil vymanit z vlivu franské říše a pasovského biskupa, kvůli čemuž chtěl 
mít na svém území vlastní biskupství. Nejprve se tedy obrátil na papeže v Římě, když tam ale 
nepochodil, oslovil patriarchu v Konstantinopoli. Ten vnímal pozvání jako příležitost zvýšit 
vliv byzantské kultury. Proto pozval byzantské učence Konstantina a Metoděje, aby na Velkou 
Moravu přinesli křesťanskou víru.
Byli to synové vysokého úředníka – Konstantin zvaný Filosof (později známý jako Cyril) 
a Michael (zvaný Metoděj). Jméno Metoděj přijal až při vstupu do kláštera, stejně tak 
Konstantin se stal Cyrilem až posledních padesát dní před svou smrtí. Pocházeli ze Soluně, 
která byla v té době největším střediskem kultury a směnného obchodu mezi Řeky a Slovany. 
Slované tehdy byli barbarským národem, neměli žádný právní systém, žádné školy, téměř 
žádnou kulturu; život byl primitivní a životní úroveň nízká. Slovanské písmo neexistovalo 
(poslední archeologické nálezy u Břeclavi ukazují, že tamní Slované pravděpodobně používali 
písmo Germánů, tzv. runy). Proto Konstantin vytvořil zcela nové krásné písmo a nazval ho 
hlaholice. Sám to považoval za zázrak – jiná písma jako řečtina či latina vznikala a utvářela 
se celá staletí, hlaholici Konstantin sestavil během několika týdnů. A ještě dříve, než se 
vydali na cestu, přeložil a zapsal v tomto novém písmu část Bible – evangelia. Toto písmo 
foneticky zcela odpovídalo mluvené staroslověnštině, takže se četlo tak, jak bylo napsáno. 
Hlaholice zachytila zvukové odstíny slovanské řeči s takovou přesností, že to dodnes naplňuje 
jazykovědce obdivem. 



Na našem území zavedli (bez svolení papeže) slovanskou bohoslužbu. To bylo něco 
jedinečného a také odvážného. Po celé západní Evropě se bohoslužby konaly v latině, čemuž 
ovšem obyčejní lidé nerozuměli. Tehdy jsme předběhli Němce, Francouze, Angličany a další 
národy. Slované žijící na Velké Moravě slyšeli Boží slovo obsažené v Bibli ve svém jazyce. 
Křesťanství sice bylo na Moravě už před příchodem Konstantina a Metoděje, ale bylo šířeno 
v latině (z Bavorska), které nikdo nerozuměl, a lidé byli ke křtu nuceni. 
Roku 882 přijal český kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila (babička svatého Václava) křest 
z rukou Metoděje. A o dva roky později Metoděj dokončuje překlad celého Písma z původních 
jazyků. 
Později však byla slovanská bohoslužba zakázána, všichni kněží vyhnáni ze země a knihy 
napsané hlaholicí spáleny. Duchovní vládu v naší zemi převzali němečtí kněží. Bohoslužby 
byly opět v latině, takže se krásná zvěst stala lidem nesrozumitelnou. Vyhnaní kněží odešli 
do Polska, Bulharska, Srbska, na Ukrajinu, do Ruska a dalších zemí a tam pokračovali v šíření 
slovanského písma, křesťanské víry a liturgie, vzdělanosti a kultury. 
Velkomoravská říše se sice kolem roku 906 rozpadla, ale křesťanství rostlo dál za Přemyslovců 
v Čechách. Ty se staly centrem politického i kulturního dění na našem území. 
Pro představu, jak staroslověnština asi zněla, ocitujeme modlitbu, která byla a je alfou i omegou 
víry – Otčenáš (citace je bez jerů, a tedy i s chybami, kterým se při přepisu z hlaholice 
do latinky nevyhneme): 
„Otče náš, iže jsi na nebesích, da svjatitsja imja tvoje, da prijdět carstvije tvoje, da budet volja 
tvoja, jako na nebesi i na zemli. Chléb náš nasuščnyj dažd‘ nám dnes a ostavi nám dolhy 
naša, jakož i my ostavljajem dolžnikom našim, i neuvedi nás vo izkušenije, no izbavi nás 
od lukavoho. Amen.“
Na chorvatském pobřeží a ostrovech Jaderského moře se nachází několik katolických kostelů, 
ve kterých se mše slouží staroslověnsky z hlaholských knih. I u nás jsou kostely, které mají 
také toto zvláštní privilegium, ale jen jednou do roka – například na Velehradě slouží mši 
z hlaholského misálu na svátek Cyrila a Metoděje. Na jiné slovanské svátky platí tato výsada 
pro pražské Hradčany, Vyšehrad a Břevnov, pro Sázavu, Starou Boleslav a Svatou Horu 
v Příbrami. 
Hlaholice je písmo zdobné až ornamentální. Konstantin při jejím sestavování nepoužil jenom 
tvary malých řeckých písmen, ale některé litery si vypůjčil z abeced orientálních jazyků. Ona 
totiž řecká abeceda nestačila na vyjádření všech slovanských hlásek, a proto hledal i v písmu 
starých Féničanů, Židů a Samaritánů. Tak to bylo například s hláskou „š“, kterou nemá ani 
řečtina ani latina. Konstantinovi a Metodějovi žáci hlaholici ještě víc zjednodušili a začali jí 
říkat – aby uctili památku svého učitele – cyrilika. Ta se později stala základem azbuky, písma, 
které se dnes používá v celém Rusku, Bulharsku, na Ukrajině i jinde. 
Svou moravskou misi bratři ukončili v roce 867. A ačkoliv z našeho hlediska se jejich působení 
na Velké Moravě jeví jako snad nejvýznamnější čin jejich života, jde pouze o jednu epizodu 
v pozoruhodném životě obou bratří, kteří patřili k evropské elitě své doby. Bojovali za jednotu 
církve východní a západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy; na našem území 
položili základy církve, kultury a vzdělanosti.



prOMěNěNí pÁNě – 6. srpna

Proměnění Páně bylo zjevením (theofanie) slávy Ježíše Krista, jeho božské identity třem 
apoštolům na galilejské hoře Tábor, nedaleko Genezaretského jezera. 

Ježíš vyvedl tři své nejbližší učedníky – Petra, Jakuba a Jana na vysokou horu a náhle, 
během společné modlitby, byl Ježíš před jejich zraky proměněn. Jeho šat oslnivě zbělel 
a jeho tvář zářila jako slunce. Z nebeské slávy sestoupil Mojžíš a Eliáš a apoštolové 
viděli, jak rozmlouvají s Ježíšem o jeho utrpení, které má v Jeruzalémě podstoupit. 
Pak se z nebe ozval hlas Boha Otce: „Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, 
toho poslouchejte.“ Stejná slova, která byla slyšet již při Ježíšově křtu v řece Jordánu, 
dosvědčují i nyní Kristovo mesiášské poslání, které je zde na Táboře ještě stvrzeno 
přítomností Mojžíše, zastupujícího izraelský Zákon, a Eliáše z řad starozákonních proroků. 

Když se pak učedníci rozhlédli, neviděli kolem sebe nikoho, jen samotného Ježíše. Při 
sestupování z hory přikázal Ježíš učedníkům, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud 
nevstane z mrtvých. Tři učedníci tímto udělali zkušenost se skutečným setkáním s tváří 
živého Boha, stáli před Ježíšem, eschatologickým Mesiášem, Slovem Božím, které se 
stalo člověkem. 

Zbožná mysl našich předků v touze jaksi bytostně se přiblížit k událostem, o nichž 
hovoří Písmo svaté, nazvala i některá místa naší české vlasti biblickými jmény. Tak 
je to i v případě hory Tábor, jejíž jméno se v Čechách objevuje dokonce třikrát. Tím 
nejznámějším a pro české duchovní dějiny velmi významným je bezesporu město 
zvané za starých dob Hradištěm hory Tábor v jižních Čechách. Zdejší hlavní městský 
kostel, zasvěcený památce Proměnění Páně, byl zbudován v letech 1440 –1512 na místě 
původního dřevěného kostela, jenž tvarem připomínal spíš stodolu. Zakladatelé města 
byli odhodláni vytvořit nové společenství, „obec spravedlivých“ odmítající lidské 
zákony a řídící se pouze zákonem Božím. Zpočátku všichni dobrovolně sdíleli majetek, 
nepřipouštělo se soukromé vlastnictví. Nově příchozí odevzdávali všechen svůj majetek 
do kádí na náměstí. Takto sebraný majetek byl rozdělován mezi členy obce podle jejich 
potřeb. Teoreticky si byli všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu, na pořádek 
dohlíželi čtyři zvolení hejtmani. Občané se nazývali táborité. Odtud pod vedením hejtmanů 
Jana Žižky a Prokopa Holého vedli své výpravy. 
Druhým místem, jemuž se dostalo pojmenování biblické hory proměnění, je pak 
Tábor v Železných horách, nedaleko Trhové Kamenice. A třetí česká hora, kterou naši 
předkové nazvali Táborem, leží nedaleko Lomnice nad Popelkou na pomezí Českého 
ráje a Podkrkonoší. 

 Připravila pro vás sestra Radka



rADA STAršíCh CČSh V BLANSku
Na výročním shromáždění 20. 6. 2021 jsme zvolili novou radu starších, vč. předsedy 
rady starších naší farnosti. 
Pro další volební období trvající šest roků na svých bedrech ponesou službu v našem 
společenství ochotní bratři a sestry: 

předsedou rady starších byl zvolen Ing. Patrik Hanáček,
místopředsedou je Ing. Jaroslav Jura,
finanční zpravodajka neboli naše kostelní účetní Jitka Alexová, 
farář Martin Kopecký, 
tajemnicí rady starších a farního úřadu je Dagmar Bačkovská,
kulturní programy a pořady má na starost PhDr. Jana Skácelová,
kostelníkem je Jan Nečas, 

revizní výbor rady starších tvoří: Blažena Jabůrková, Eva Krejčí, Vladimíra Konečná. 
Na prvním místě je samozřejmě poděkování všem, kteří pracovali v radě starších uplynulých 
šest roků. Všichni pokračují dále ve službě našemu společenství. Novým členem rady starších 
se stal bratr ing. Jaroslav Jura.

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou, svým časem, ochotou, podporou stojí o to, aby naše 
farnost žila a byla tu i dál. 

Děkujeme i těm, kteří se za naše farní společenství modlí.



Předseda rady starších br. Patrik s manželkou Vlaďkou a dětmi Mariánkou a Matoušem.

Novým předsedou rady starších byl zvolený ing. Patrik Hanáček. 
Většina blanenských jej znáte, ostatním jej představujeme. Věřím, že jej budeme všichni 
podporovat v jeho službě našemu společenství. 
Máme mladého předsedu rady starších, ať mu Pán žehná ve všech rozměrech života a dlouhou 
dobu kéž má sílu sloužit našemu společenství.
Ze srdce všem členům rady starších přejeme všichni hojnost Božího požehnání a dary Ducha 
svatého. Radost ze služby, ať nás provází! Martin Kopecký, farář

ZVEME VÁS O prÁZDNINÁCh
SLAVNOSTI k pAMÁTCE MISTrA JANA huSA
Srdečně Vás zveme na sváteční setkání k památce 606. výročí upálení Mistra Jana Husa. 
V letošním roce prožijeme tato slavnostní shromáždění: 
V den svátku Cyrila a Metoděje v pondělí 5. července 2021 v 9:00 hodin v blanenském 
dřevěném kostele. 
V den svátku Cyrila a Metoděje a v podvečer svátku Mistra Jana husa v pondělí 
5. července v 19:00 hodin budou venkovní bohoslužby s husovou hranicí v rudici 
u Boží muky. 
Věříme, že svojí účastí podpoříte tato tradiční husovská setkání.

ZVLÁšTNí pOZVÁNí NA huSOVu SLAVNOST DO SOBěšIC
Srdečně vás zveme do Soběšic, kde při Husově slavnosti bude mít kázání náš bratr farář 
Martin. Hlavním organizátorem slavnosti je bratr Michal Ševčík z naší farnosti!



BOhOSLuŽBY Z BETLÉMSkÉ kApLE V prAZE
Jako každý rok se můžete zúčastnit i skrze televizní přenos bohoslužeb z Betlémské kaple. 
Bohoslužby se konají v pondělí 6. 7. v 15:00 hodin.

pOJEĎTE S NÁMI DO prAhY V ÚTErý 6. ČErVENCE 2021 
V den památky Mistra Jana husa proběhne instalace nově zvoleného patriarchy 
Dr. Tomáše Butty. Uskuteční se na svátek M. J. Husa 6. července v 10.00 v chrámu sv. 
Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Pojeďte s námi. Informace o tom, kdy a v kolik 
pojedeme, vám rád předá bratr farář Martin. Nebojte se, hlaste se!



pOZVÁNí NA kONCErT A uVEDENí CD V BrNě, huSOVě SBOru V krÁLO-
Vě pOLI
Dne 9. 7. 2021 v 16:00 hod. v Husově sboru CČSH, Svatopluka Čecha 35a, Brno – Královo 
Pole se uskuteční slavnostní uvedení nově vydaného CD „Biblické písně a Tři duchovní 
zpěvy; Antonín Dvořák“
Během tohoto setkání zazní písně z CD v podání Zdeňka Plecha, sólisty opery ND v Praze, 
a Jana Krále, pedagoga JAMU. Patronem CD bude režisér Jiří Strach, požehnání udělí Petr 
Šandera, emeritní brněnský biskup. Součástí bude i výstava malíře jižní Moravy Antonína 
Vojtka, jehož obrazy doprovází booklet CD. Setkání bude moderovat Marcel Sladkowski.

JEDNÁNí rADY STAršíCh
V měsíci červenci se sejdou rady starších na svém jednání v pondělí 19. 7. v 18:30 hodin 
ve farní kanceláři v Blansku a ve středu 21. 7. v 18:30 hodin v kanceláři kostela ve Vyškově. 
Zveme k účasti.

MOŽNOST rOZhOVOru S BrATrEM FArÁŘEM
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby nebo otázky osobně s bratrem farářem, máte 
možnost si domluvit schůzku vždy po bohoslužbách. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí 
od 16:00 do 18:00 hodin do farní kanceláře, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak kdykoliv, ale 
dejte předem vědět; pokud nebudu v „terénu“, rád Vás přijmu.

CO MÁM DěLAT, kDYŽ MI NESLOuŽí NOhY A ChCI JíT NA BOhOSLuŽBY? 
Léta funguje v našem společenství služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. 
Nebojte se o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním. 
Telefon: 606 702 768.

pOŽEhNÁNí pŘED ZAČÁTkEM prÁZDNIN
V neděli 27. 6. 2021 jsme prožili, po ranním prudkém dešti, osobní požehnání VŠEM řidičům, 
dětem, rodičům a prarodičům na prázdniny. Modlíme se za krásné prožití prázdnin a Boží 
ochranu na cestách. Vyprošujeme také šťastné návraty domů.

LITurgICký pŮLrOk V ČíSLECh: 
Slavili jsme společně bohoslužby, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech Dobré zprávy, 
spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání. Větší část první 
poloviny roku byla ve znamení pandemie covid-19 a k tomu se vázala mnohá omezení. 
I přesto v rámci dodržování všech nařízení se život v našich farnostech nezastavil. 
Údržba a práce kolem kostelů, sborů a kaplí si vyžádala mnoho hodin.
Svátostný život:   

- svátostí křtu bylo uděleno 10 dospělým a 19 dětem  
- svatebních obřadů bylo vykonáno 45
- zlatá svatba byla jedna       
- pohřební obřady, v kostelích 16 a v obřadních síních 15
- biřmování se letos zatím nekonalo    
- první večeře Páně dospělých 10   
- útěcha nemocným 7  

Díky za pomoc a službu, mnohdy skrytou a nenápadnou, všem členům rad starších, kostelníkům, 
zpěvákům a varhaníkům. Díky i za finanční obětavost. Moc si všeho vážíme. Děkujeme!!!



projekt humanitární pomoci „Adopce na dálku“

Naše blanenská farnost ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou, 
Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Ostrava se zapojila před více 
jak 10 lety do projektu humanitární pomoci s názvem „Adopce na dálku“, jehož hlavním 
cílem je pomoci ukrajinským dětem při zajišťování základních životních potřeb a získání 
patřičného vzdělání.

V rámci tohoto projektu jsme podporovali od roku 2010 dvě děti, které již dokončily 
školu a založily si vlastní rodinu. Na jednání Rady starších bylo odsouhlaseno pokračovat 
v této humanitární pomoci. Požádali jsme realizátory projektu o doporučení dítěte, který 
naši podporu potřebuje nejvíce.

Od března 2021 podporujeme toto dítě: Vasyľ Rusnák, věk 7 roků, bydliště Dubové, 
okres Tjačiv (Zakarpatská Ukrajina), má 2 sourozence. Rodina nemá stálý příjem 
(matka z důvodu duševní poruchy nepracuje), děti jsou často hladové. Rodina žije 
v polorozbořeném domě. Místní koordinátor vyplácí finanční prostředky rodičům měsíčně, 
v případě důvodného podezření ze zneužívání bude příspěvek poskytnut v nepeněžní 
formě.

Finanční prostředky zasílané na konto podporovaného dítěte zahrnují i měsíční 
příspěvky od dvou dárců z našeho společenství v Blansku. Do tohoto humanitárního 
projektu „Adopce na dálku“ se můžete přihlásit i Vy.  Vaše sestra Jitka Alexová

CírkEVNí pŘíSpěVEk

prosba o církevní příspěvek na rok 2021 
Jako každý rok i v letošním roce si vás dovolujeme poprosit o církevní příspěvek. 

Hlavním zdrojem příjmů fungování našich farností po hmotné stránce, jsou příspěvky těch, 
kterým na našem společenství záleží, podporují je, protože vědí, že bez hmotné podpory 
nemůžeme fungovat. Děkujeme za Vaši pozornost a obětavost. Tento příspěvek by měl 
dát každý zletilý člen církve, tj. v ní pokřtěný nebo hlásící se k naší církvi. Dle rozhodnutí 
církevního zastupitelstva je roční výše církevního příspěvku 500 Kč. Úhradu lze provést 
v hotovosti přímo po bohoslužbách nebo převodem na účet NO Blansko č. 244035648/0300 
nebo 115-4094600207/0100 s uvedením variabilního symbolu (VS): 682030, konstantní 
symbol (KS): 0558. Tyto údaje jsou důležité z důvodu zaúčtování Vaší platby jako církevní 
příspěvek. Posíláte nám finanční dary, které bez Vašeho označení (např. CD nebo CP + dar) 
nemůžeme zaúčtovat jako církevní příspěvek.

Děkujeme vám mnohokrát za podporu a vnímavost. 

 Vaše Jitka Alexová a Jana Měřinská,
účetní neboli finanční zpravodajky farností.



prOŽILI JSME

SVÁTEk TěLA A krVE pÁNě
Ve čtvrtek 3. června jsme prožili svátek upřímné chvály a díkůvzdání za setkání s Ježíšem při 
hostině lásky v chlebu a kalichu vína. Krásný svátek plný pokory, úcty a lásky, naplněný také 
barevností květů. Tak jej u nás v kostele v Blansku zachytil Aleš Zeman a Zuzka Zemanová 
k slavnosti přidává milé verše:

„Kolik lásky, kolik kvítí,
kolik barev k žití svítí.
To, co by jen srdce chtělo,
když slavíme Boží tělo.“   (Zemanovi)

Naše církev má zvoleného svého patriarchu
CČSh zvolila na další sedmileté období jako svého patriarchu dr. Tomáše Buttu.
V sobotu 19. 6. 2021 se v Husově sboru v Praze v Dejvicích uskutečnil volební sněm, který 
měl na programu volbu patriarchy Církve československé husitské. 
Sněm byl zahájen bohoslužbou – Liturgií dr. Karla Farského, vedenou biskupským sborem 
Církve československé husitské. Kázáním posloužil olomoucký biskup Tomáš Chytil. Ve svém 
kázání zdůraznil, že „svět poznamenaný válkou, nepřátelstvím, závistí, nenávistí, neklidem 
a utrpením“ potřebuje „skutečně dobrou zprávu“ – dnes jako kdysi. Naději, která je v Kristu 
– dobrém pastýři, který je předobrazem i pozemských pastýřů. „Dnešní svět není černobílý. 



Je těžké se v něm vyznat, … ale je tu spousta příležitostí pracovat k pokoji, usilovat o smíření, 
odmítat zjednodušování, přiznat svou chybu…“ Dotkl se i současné pandemické situace, která 
byla často charakterizována jako Boží trest či zkouška, ale „Bůh člověka také zachraňuje, 
nejde mu o zatracení, ale o spásu“.

Na počátku sněmovního jednání bylo zastoupeno 167, posléze 178 z celkového počtu 282 
farností, tzv. náboženských obcí Církve čs. husitské, celkem bylo přítomno 285 delegátů 
s hlasovacím právem z celkového počtu 555.

Volební sněm vyslechl vystoupení obou kandidátů Mgr. Lukáše Bujny a Dr. Tomáše Butty 
a poté zvolil v prvním kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou na třetí sedmileté volební 
období Dr. Tomáše Buttu. 
Patriarcha jako biskup má celocírkevní působnost v duchovní správě a reprezentuje církev 
v ekumeně i vzhledem k veřejnosti.
Znovu zvolený patriarcha Dr. Tomáš Butta ve svém projevu zdůraznil, že by chtěl ve svém 
dalším období zaměřit svou pozornost na katechezi – výchovu dětí, posílení významu laiků 
pro práci v náboženských obcích a vzdělávání bohoslovců a duchovních. Současně zdůraznil 
odpovědné nakládání s majetkem při přechodu k samofinancování církve.
Instalace nově zvoleného patriarchy Dr. Tomáše Butty se uskuteční na svátek M. J. Husa 
6. července v 10.00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. 

/www. ccsh. cz/



ThDr. Tomáš Butta
VIII. patriarcha Církve československé husitské

Tomáš Butta se narodil 12. června 
1958 v Praze. Po absolvování Husovy 
československé bohoslovecké fakulty 
v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze 
Církve československé husitské. Stal 
se farářem v královéhradecké diecézi 
a působil jako farář v náboženských 
obcích Semily v letech 1984–1990 
a Turnov v letech 1990–1993 a v dalších 
náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad 
Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 
1990–1993 vyučoval současně náboženství 
na základních školách a střední škole 
v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem 
a spirituálem Husitské teologické koleje 
v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako 
duchovní v náboženské obci v Praze – 
Horních Počernicích. V letech 1993 až 
1997 absolvoval postgraduální studium 
na Husitské teologické fakultě UK. V roce 
1997 získal doktorát teologie. Od roku 
1997 do roku 2006 působil jako farář 
v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město 
a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy 
na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. 
V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním 
tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.
Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. 
Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.
Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou 
ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.
Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní 
komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.
V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období 
patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze 
na Staroměstském náměstí.
V letech 2011–2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně 
se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou 



církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených 
s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě 
do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.
V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 
2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 
a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné 
uskutečnit během pandemie.
Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. 
Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném 
termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 
správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy.
Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický 
liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority 
a důrazy:

• Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby 
a daru Kristovy večeře

• Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia
• Katechezi a křesťanské vzdělávání
• Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích
• Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi
• Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických
• Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace

Ze své funkce patriarchy je:
• předsedou sněmu,
• předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
• předsedou církevní zkušební komise,
• předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
• členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
• členem Řídicího výboru ERC,
• členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní 
i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu 
CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických 
a pastoračních textů. 

/www. ccsh. cz/



role náboženství a víry v události na Staroměstském náměstí před 400 lety 
Náboženství a víra v té době byly veřejnou záležitostí a politika se s náboženstvím navzá-

jem prolínaly a často splývaly. Poprava na Staroměstském náměstí byla jednak politickou 
záležitostí, jak to chtěl císař Ferdinand II. takto manifestovat před světem, ve skutečnosti 
šlo i o náboženské záležitosti. Poprava se vyznačovala nebývale hrůznou podobou a těžko 
představitelnou krutostí i vzhledem k násilným zvyklostem té doby. Ideové zdůvodnění této 
mimořádné krutosti je vyjádřeno v kázání kapucína P. Sabina, který byl dvorním kazatelem 
Ferdinanda II. a který nabádal panovníka ke krutému potrestání svých poddaných a nemilo-
srdnému jednání s těmi, kteří proti němu povstali. Stavovské povstání, které bylo poraženo 
v bitvě na Bílé hoře, nacházelo myšlenkové zdůvodnění v možnosti povstat na odpor proti 
panovníkovi, který nedodržuje právo a jedná jako tyran. Oprávnění boje za obranu politické 
a náboženské svobody mělo zdroje v politické teologii kalvinismu. Toto téma spravedlivé 
vlády a možnosti sesazení panovníka bylo diskutováno i na pražské univerzitě. V českém 
prostředí byla též přítomna zkušenost a tradice obranného boje v husitské době. Vedle toho 
však zde existovalo zásadní odmítání použití násilí jako původní bratrský motiv určovaný 
myšlenkami Petra Chelčického. Ten lze vidět i v postoji muže širokého politického rozhle-
du – bratrského šlechtice Karla Staršího ze Žerotína, který se nepřipojil k povstání proti 
císaři. Tento postoj Karlu Staršímu ze Žerotína nevyčítal Jan Amos Komenský, který později 
u něho nalezl dočasnou ochranu, jako i další bratrští kněží. Svědectví o popravě a statečném 
chování představitelů stavovského odboje popisuje spis, který vydal v roce 1631 v exilu Jan 
Rosacius Hořovský, utrakvistický kněz, který jako jeden z kněží poskytoval odsouzeným 
duchovní posilu a doprovázel je na popraviště. Tento spis s názvem „Koruna neuvadlá čes-
kých mučedníků božích“ užívá a cituje z něho Jan Amos Komenský v „Historii o těžkých 
protivenstvích církve české“. Komenský shromažďoval svědectví o pronásledování křesťanů 
v Čechách v době starší i v době pobělohorské. Značnou část tohoto spisu tvoří právě událost 
popravy na Staroměstském náměstí. Komenský věnuje podrobně pozornost jednotlivým 
osobnostem. Oba spisy jsou dostupné také v současné češtině. Představitelé stavovského 
odboje, jak vyšší šlechtici, tak i nižší šlechtici rytířského stavu a měšťané jsou v dobových 
svědectvích ukázáni jako věřící lidé, kteří se zamýšleli nad porážkou ve vztahu k Božím 
záměrům a kteří přijímali rozsudek smrti jako podíl na utrpení pro Krista a dobro vlasti. 
Bylo jim umožněno trávit poslední chvíle života se svými kněžími – utrakvistickými a lu-
terskými, českými i německými. Služebníkům Jednoty bratrské to povoleno nebylo, ačkoli 
řada z odsouzených náležela právě k Jednotě bratrské. Někteří z nich přijali službu druhých 
duchovních. Utrakvističtí a luterští evangeličtí kněží odsouzené posilovali kázáním, modlit-
bami, rozhovory, zpovědí i svátostí Kristovy večeře vysluhovanou podobojí. Novoměstským 
měšťanům byl nablízku jejich kněz Adam Klemens, správce kostela sv. Václava na Zderaze. 
Václav z Budova a Jindřich Otta svátost večeře Páně nepřijímali z důvodu, že neměli své 
bratrské kněze. Přijali odpuštění hříchů a posilovalo je Kristovo slovo o jeho milosti. Také 
jediný římský katolík Diviš Černín z Chudenic, v mládí utrakvista, nepřistoupil k přijímání 
podobojí, a když probíhalo, o samotě se modlil. Doufal do poslední chvíle v milost císaře, 
které se mu však nedostalo. Odsouzené, patřící k reformačním konfesím, navštěvovali také 
jezuité, kteří je chtěli přimět k návratu do římskokatolické církve, oni to však odmítali. 
Duchovní povzbuzení jim přinášely žalmy (Žalm 16; Žalm 37,5; Žalm 86 a další) i společný 
zpěv písní. Z oken Staroměstské radnice, kde byli vězněni, zpívali píseň „Křesťané, pravdy 
Boží praví milovníci, pro Kristovo učení násilí trpící…“. Tuto píseň nacházíme ve starých 



husitských a bratrských kancionálech a v Evangelickém zpěvníku vydaném v roce 1979 
pod č. 486. Kázání, které pronesl na Staroměstské radnici k odsouzeným před jejich po-
pravou kněz podobojí Jan Rosacius Hořovský, vycházelo z textu knihy Zjevení Janovo: 
„Blahoslavení mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu…“ (Zjevení Janovo 14,13). Poprava 
na Staroměstském náměstí představuje zásadní politickou a náboženskou změnu v Českých 
zemích ve snaze posílit moc panovníka na úkor práv stavů a prosadit jediné římskokatolické 
náboženství. Předbělohorské období představovalo konfesní různost danou proudy a tradicí 
domácí české reformace – utrakvisty a Jednotou bratrskou i pronikáním protestantských 
konfesí ze zahraničí – luterství a kalvinismu. České země se tak na dlouhou dobu uzavřely 
vývoji probíhajícímu v protestantské části Evropy a ztratily značnou část elity národa, která 
odešla do exilu – vyhnanství z politických a náboženských důvodů. K římskokatolickému 
vyznání byli lidé nuceni násilím a byl tak přerušen domácí reformační vývoj trvající dvě 
stě let od doby Husovy. I když se události minulosti nedají 
posuzovat našimi hledisky pro jejich časovou vzdálenost 
a jinou mentalitu, přesto je možné je posuzovat hledisky 
křesťanskými – měřítkem a normou Ježíšova evangelia. 
Jedná se o kritérium v každé době, zvláště té, která se 
ke křesťanství hlásí a proklamuje jeho hodnoty. Události 
popravy na Staroměstském náměstí dokládají dobový ná-
boženský fanatismus, který nerespektuje názory druhých, 
jejich svobodu a nemá v posledu úctu ani k lidskému 
životu. Krutost a hrůza takového jednání zcela odporuje 
křesťanským zásadám a postojům vyjádřených v Ježíšově 
učení lásky k Bohu a člověku. K náboženství a k víře nelze 
nikoho nutit násilím, neboť se jedná o svobodu člověka, 
který se má samostatně rozhodovat pro cestu k Bohu. 
V Církvi československé husitské jsou popravení před-
stavitelé stavovského odboje na Staroměstském náměstí 
považováni za mučedníky, kteří položili své životy pro 
víru v Krista, hodnotu svobody a svoji vlast. 

Červen L. P. 2021 Tomáš Butta

Modlitba se vzpomenutím na 27 popravených na Staroměstském náměstí
Bože, všemohoucí Otče,
jenž jsi vládce světa, spravedlivý soudce a dovršitel dějin, před tebou v modlitbě myslíme 
na popravené na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června roku 1621.
Děkujeme ti za tyto svědky, kteří byli ochotni pro tvou slávu a pravdu snášet protivenství, 
soužení i smrt.
Položili své životy pro náboženskou svobodu a dobro vlasti a odcházeli z tohoto světa s vírou, 
že jsi jim v Kristu odpustil všechny jejich hříchy a svěřili své životy tobě.
Někteří z nich doufali v milost, které se jim však od vládců v tomto světě nedostalo, ale u tebe 
ji mohl nalézt v plnosti, neboť ty jsi milostivý a plný slitování.
Myslíme i na ty, kteří zakusili pronásledování a vyhnanství z důvodu svého politického 
a náboženského přesvědčení.

Měli jsme vystavenou 
symboliku 27 uzlů, 

připomínající tuto událost.



Chraň nás od nenávisti, pomstychtivosti a krutosti. Dávej nám schopnost v Ježíšově lásce 
dokázat odpouštět i nepřátelům.
Dopřej mír a dobro naší vlasti i celému světu.
Veď lid víry k vzájemné snášenlivosti a jednotě, aby tvé jméno bylo v úctě u všech národů.
Ať tvé království lásky a pokoje se projevuje mezi námi!
Amen.
Červen L. P. 2021        T. B.

Volba patriarchy CČSh v praze 19. 6. 2021 byla jsem na směnu.

Konečně po roce, kdy se z důvodů pandemie koronaviru 3x odložilo svolání církevního 
sněmu, které mělo zvolit patriarchu naší církve na dalších 7 let, se tento uskutečnil.

V sobotu 19. 6. 2021 jsme se sešli, zástupci jednotlivých náboženských obcí z celé 
republiky, v Husově sboru v Praze Dejvicích, abychom zvolili patriarchu. Volební zasedání 
začalo v 9 hodin bohoslužbou, kterou zahájil bratr biskup Pechanec, který též přivítal 
všechny přítomné. Obě biblická čtení – 1. ze Skutků apoštolů a epištolu z Pavlova listu 
Korintským přečetli laikové z řad přítomných. Dále se ujal slova bratr biskup Chytil, který 
přečetl úryvek z Janova evangelia o dobrém pastýři a pronesl velmi pěkné kázání na toto 
téma. Následovaly přímluvy s prosbou o dobrou a uváženou volbu. Službu zpřítomnění 
Těla a Krve Páně vysluhoval bratr biskup Dovala. Po modlitbě Páně a přijímání jsme 
se ještě pomodlili prosbu za úspěšné jednání sněmu. Následovala menší přestávka, při 
níž jsme se setkávali v malých skupinkách, vyměňovali si zkušenosti a názory z uplynulé 
doby různých omezení a radovali se z toho, že se opět po dlouhé době můžeme vidět se 
známými.

Po přestávce jsme se opět sešli v chrámu, pomodlili se a pronesli slib sněmovníků. Dále 
následovala volba předsedy a místopředsedy sněmu. Za duchovní byl zvolen bratr biskup 
Tonzar a za laiky bratr Sladkowski. Dále byly schváleny příslušné volební směrnice 
a různé komise. Potom se rozproudila diskuze, která byla chvílemi velmi bouřlivá a trvala 
poměrně dlouho. Nakonec musel předseda sněmu diskuzi ukončit, doba byla již pokročilá. 
Následovalo představení kandidátů – byli dva. Stávající patriarcha Tomáš Butta a farář 
Lukáš Bujna. Každý z nich přednesl projev, v němž vyjádřil svou představu práce patriarchy. 
A konečně následovala vlastní volba. Hlasování bylo tajné. A potom to napětí, než se sečetly 
hlasy! Konečně! Povstal předseda sněmu a slavnostně vyhlásil výsledek: bratr Tomáš Butta 
byl znovu zvolen patriarchou, obdržel 52 % platných hlasů. Jeho protikandidát bratr Bujna 
34 %, zbytek hlasů byl neplatný. Za bouřlivého potlesku přivedli předseda a místopředseda 
sněmu nově zvoleného patriarchu do sálu a blahopřáli mu.

Následovaly ještě organizační záležitosti, načež byl sněm modlitbou a písní ukončen. 
Všichni jsme se rozcházeli plni zážitků domů. Jsem ráda, že jsem se mohla sněmu zúčastnit, 
budu na jeho neopakovatelnou atmosféru dlouho vzpomínat.

Sestra Lidka Hadačová z Vyškova



VZpOMíNkA
ThDr. František NYgrýN (7. 11. 1913 – 6. 8. 1991)

farář Církve československé husitské

Můj strýc – farář Církve československé husitské působil na farnosti v Blansku, Jihlavě, 
Hrušovanech u Brna a posléze v Brně – Židenicích.
Byl to vzácný a vzdělaný člověk, který vychoval dceru a syna. Velmi často navštěvoval naši 
rodinu v Blansku, když působil na jiných působištích. Měl jsem strýce velmi rád pro jeho 
upřímnost a laskavost, kterou věnoval naší rodině. Měl velmi pěkný vztah ke svým rodičům, 
kteří bydleli nějaký čas v Blansku s mými rodiči.

Bratr farář František Nygrýn v původní podobě kněžiště našeho kostela v Blansku za stolem 
Páně. Unikátní fotka, protože takhle si kněžiště nikdo z nás nepamatuje.

V roce 1946, když jsem se narodil, byl to právě můj strýc, který s brněnským biskupem Janotou 
mě křtili v dřevěném kostele v Blansku. Jeho osoba a jeho příkladný život měl vliv na moji 
další výchovu. Často jsme s mojí mámou navštěvovali kostelík při různých slavnostech, či 
smutečních obřadech.
 Z těchto důvodů jsem právem hrdý na to, že po konzultaci s bratrem farářem Martinem 
a s rodiči svých vnuček jsme také pokřtili naše vnučky: 

Tereza Nezvalová –  nar. 2001 – (křtiny 26. 12. 2002)
Barbora Nezvalová – nar. 2007 – (křtiny 25. 12. 2018)

Závěrem rád připomínám, že na pokřtění našich vnuček měla velký vliv moje máma 
M. Nezvalová a její bratr farář F. Nygrýn, se kterým jsem udržoval velmi dobrý vztah 



do posledních chvil jeho života. Jeho myšlenkám a úvahám o životě jsem velmi pozorně 
naslouchal a často jsem se jimi řídil. Ke sklonku jeho života jsem od něho dostával duchovní 
literaturu, včetně Biblí.

Bratr farář František Nygrýn při křestním obřadu v brněnském Chrámu Spasitele, jehož byl 
dlouholetým farářem.

Se současným farářem Martinem Kopeckým udržuje celá naše rodina velmi dobré vztahy. Byl 
to také on, který se loučil s naší mámou na „poslední“ cestě….
Věřím, že naše „pokřtěné“ vnučky si časem v dnešní „uspěchané“ době najdou cestu 
do dřevěného kostela (zatím jsou studující), neboť obě dvě mají k tomu předpoklady, jsou 
k úctě a laskavosti vedeny a mají dobré začátky…

Miloš Nezval s rodinou

VZpOMíNkA
12. července 2021 si připomeneme 3. výročí úmrtí paní Marty Nezvalové (roz. 
Nygrýnové) z Blanska. Dne 23. července 2021 by se dožila 100 roků. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Celý svůj život prožila v Blansku se svojí rodinou. Byla sestrou faráře Církve 
československé husitské br. ThDr. Františka Nygrýna, který působil v dřevěném 
kostelíčku v průběhu 2. světové války.

Rodina Nezvalova



OTÁZkY, kTErÉ NÁS ZAJíMAJí
Téma: Nastavit druhou tvář

Zamysleme se nad jedním známým Ježíšovým výrokem. Matouš 5, 38-39: „Slyšeli jste, že 
bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub. ‘Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako 
on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou…“. Co se nám zde sděluje? 
Snad že když nás někdo napadne, nemáme se bránit? Je hodně těch, kteří tomu tak rozumějí. 
Máme se tedy nechat zmlátit? Máme se nechat zabít? A co když někdo ohrožuje na životě jiné 
osoby, třeba naše blízké, naše dítě? Ani tehdy nemáme zasáhnout? Dokázal by někdo z nás 
nezasáhnout? Ale především – bylo by to v takovém případě správné nezasáhnout? Sám Ježíš, 
když jej po jeho zatčení při výslechu veleknězem Annášem jeden strážce udeřil do obličeje, 
nenastavil druhou tvář, ale zeptal se, proč jej bije (Jan 18, 22-23). Co tedy znamená ono 
nastavení druhé tváře?
Podívejme se nejprve na širší kontext našeho úvodního textu. Je součástí Ježíšova tzv. kázání 
na hoře (Matouš 5.–7. kapitola). Ježíš v něm nejprve mluví o tom, kdo je blahoslavený (to 
znamená šťastný, neboť se líbí Bohu), dále mluví o vlivu, který by měli mít jeho učedníci 
(„sůl země“, „světlo světa“), potom hovoří o tom, že nepřišel Zákon (tedy oněch 613 pravidel 
a přikázání Tóry) zrušit, ale naplnit (tímto jsme se podrobně zabývali v únorovém čísle našeho 
Farního zpravodaje). Pak uvádí šest konkrétních příkladů své interpretace zákonů izraelské 
Staré smlouvy a jejich rozšíření na etické a morální principy platné do budoucna pro všechny 
národy. Týkají se zabití, cizoložství, rozvodu, přísahy, odplaty a vztahu k nepřátelům. Ježíš 
dává do protikladu posluchačům známé „Slyšeli jste…“ a svoje „Já však vám pravím…“. 
Jedním z těchto protikladů je i náš úvodní text.
Je třeba si uvědomit, že zásada „Oko za oko a zub za zub“ byla v době svého vzniku velmi 
pokroková a revoluční. Uzákonila rovnováhu mezi zlým činem a trestem za něj. Ten směl být 
vykonán až poté, co případ prozkoumali kněží a soudci, kteří vzali v úvahu všechny okolnosti 
a zajistili, aby trest nebyl větší než provinění (což do té doby nebylo vůbec jisté). V praxi toto 
pravidlo znamenalo přiměřenou kompenzaci poškozenému. Často to byla finanční náhrada; 
byl-li poškozený otrok, mohl získat jako kompenzaci svobodu, jak to nařizuje Exodus 21, 
26-27. Ježíš však postiženou stranu vede k tomu, aby „nastavila druhou tvář“. Verš Matouš 
5, 39 v Pavlíkově studijním překladu zní: „Já však vám pravím, byste se nestavěli proti zlu, 
nýbrž kdokoli ti dá políček na tvé pravé líce, obrať k němu i druhé…“. V řeckém originále 
je použit výraz rapisei [rapisei], což znamená dát facku, políček. Ten se používal jako 
vyjádření urážky, provokace. Facka (obvykle provedená „forhendem“) může být docela silná 
a zraňující. Výraz „políček“ se už dnes v češtině téměř nepoužívá. Znamenal lehký úder 
do tváře, většinou provedený hřbetem ruky bekhendem. Že je v textu myšlen takovýto políček 
naznačuje skutečnost, že se zde hovoří o pravé tváři. Pravák totiž bekhendem zasáhne druhého 
právě do pravé tváře. V biblických dobách, stejně jako je tomu často i dnes, políček neměl 
člověku fyzicky ublížit, ale byl míněn jako ponížení, urážka, která měla vyvolat konflikt. 
V minulých dobách se také tímto způsobem někdy vyzýval protivník na souboj (úder byl pak 
často proveden rukavicí).
Co tedy znamená nastavit druhou tvář? Ježíš neměl na mysli to, že pokud někdo jeho 
následovníky udeří do jedné tváře, mají doslova nastavit i tu druhou. Ježíš nás učí, že pokud se 
nějaký člověk snaží s někým vyvolat spor prostřednictvím doslovného políčku nebo zraňujícího 



sarkasmu, ten, kdo je terčem takového útoku, by se měl vyhnout oplácení a vyvarovat se 
jednání, které by spustilo řetězec dalších a dalších odvet. Nastavit druhou tvář tedy rozhodně 
neznamená, že se nemáme bránit, když jsme napadeni, ale že bychom se neměli nechat 
vyprovokovat k odvetě. Pokud to jde, je moudré předejít střetu tím, že se vzdálíme. Jestliže 
to ale možné není, je vhodné se bránit. Tedy OBRANA ANO, ODVETA NE.
Nastavit druhou tvář je Ježíšova výzva, abychom se nenechali ovládnout nenávistí, abychom 
se nikdy před nikým úplně nezavřeli, abychom i tomu člověku, který nám hodně ublížil, byli 
ochotni pomoci, kdyby se ocitl v nouzi. To nám potvrzuje i apoštol Pavel v textu, kterým naše 
dnešní uvažování zakončím. Římanům 12, 17-21: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči 
všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 
Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří 
pomsta, já odplatím, praví Pán. ‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li 
žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti (Kralický překlad i ČSP zde říká: tím 
nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu) ‘. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory
Svět člověka a svět Bible – zamyšlení

Říká se, že svět Bible je současnému člověku hluboce vzdálen, avšak mezi postupy kultických 
opatření Starého zákona a protiepidemiologickými nařízeními vládní garnitury není žádný 
podstatný rozdíl. Zdá se, že vývoj lidstva se očividně ubíral dosti jednostranně. Dokázali 
jsme neuvěřitelným způsobem pokročit ve výrobě našich pěstních klínů, kterým dnes říkáme 
smartphony, avšak tváří tvář pandemii jsme očividně zamrzli hluboko v historii před naším 
letopočtem. 

Chtěl bych nás dnes přivést ke zcela odlišnému prameni poznání, a to nejen skutečnosti, ale 
snad i Boží intence. Tímto pramenem je náš stvořený svět se svými situacemi a událostmi, které 
se v něm odehrávají. Mudroslovná biblická tradice, která tvoří okrajovou vrstvu Svatých Písem, 
není totiž překvapivě napájena Božím slovem, tak jako drtivá většina biblického svědectví, nýbrž 
lidskými zkušenostmi získanými z pozorování procesů světa. Protestantská teologie 20. století 
tuto mudroslovnou tradici téměř zcela umlčela, čímž zároveň sama sobě zavřela možnost pokusit 
se chápat Boží zjevení na půdorysu stvořeného světa. Snad právě toto svým způsobem sekulární 
stanovisko oddělující Boha a svět radikálně od sebe vede k současnému tichu církví neschopných 
artikulovat zkušenost současné pandemie. 

Nevím, jestli je to dáno mojí sociální bublinou, a upřímně doufám, že ano, ale nikde 
nenacházím teologické vysvětlení toho, v čem už přes rok žijeme. A upřímně mám trochu obavu, 
zdali se ho vůbec někdy dočkáme. Zatím vše nasvědčuje tomu, že až se dá situace do pořádku, 
tak se pojede opět nanovo. Kdo z nás bude mít chuť a vůli vracet se k oné nešťastné době? Snad 
jen několika vybraných akademiků. Pravděpodobně dojde k jakémusi přeskočení nepříjemné 
události, ostatně nemůže tomu být ani jinak, dokud se nám nepodaří naše vlastní prožitky 
pojmenovávat, popisovat a vykládat je v souvislostech měnícího se horizontu světa. Absence 
důkladné práce s traumatem pandemie nepovede k jeho zatlačení do pomyslného nevědomí, 
jako mnohem spíše k tomu, že poznatky zatím ukryté v našich zážitcích z pandemie neproniknou 
do vědomí a my se tak ochudíme o nevítaný, ale přesto zdroj poznání o světě a o sobě samých, 
neboť zabráníme tomu, aby se tyto prožitky staly součástí naší lidské zkušenosti. Před církvemi 
i před každým z nás leží důležitý úkol naučit se svoje prožitky teologizovat, tj. umět je nahlížet 



z takové perspektivy, z níž mohou vydávat určité svědectví nejen o nás samotných, ale dokonce 
i o Bohu. Co když právě skrze skutečnost pandemie k nám skutečně promlouvá samotný 
Hospodin? Nebyla tato možnost výkladu příliš rychle smetena z pultů našich kazatelen? Ruku 
na srdce, cožpak právě my si snad můžeme dovolit potenciální Boží zvěst přehlížet, tak jak o to 
usiluje a bude usilovat nevěřící společnost, v níž se nacházíme? 

Ale abych jen nehořekoval, tak se s vámi pokusím podělit o jednu dominantní linku, či dimenzi 
toho, v čem žijeme, a pokusím se na ní velmi neomaleně ukázat jisté možnosti teologického 
výkladu, kterou v sobě nese. 

Svět jakožto Boží stvoření se může v limitních případech stát zdrojem zvěsti svědčícím 
o svém tvůrci, nebo dokonce svět sám o sobě bývá výjimečně užíván Hospodinem jako nástroj 
poselství, skrze nějž komunikuje se svým lidem. Nutno podotknout, že k této metodě komunikace 
se Hospodin uchyluje v případech, kdy veškeré napomínání z úst proroků a učitelů zákona se 
zcela míjí cílem. Pandemie se může z určitého úhlu pohledu jevit jako jakýsi vnitřní očistný 
mechanismus rozvětveného systému světa, který podobě jako třeba kterýkoli ekosystém vytváří 
mechanismy, které mají za cíl redukovat prvek svého vlastního systému, jehož rozmach působí 
destabilizaci a zhroucení celé struktury. Poznáváme sami sebe v této situaci? Nejen ochránci 
už několik desetiletí bijí na poplach před neudržitelným životním stylem významné části 
lidské populace. Není tak pandemie koronaviru jen jedním z obranných mechanismů planety, 
která se snaží takto umenšit působení člověka ve svém vlastním ekosystému? Ruku v ruce 
s tím se vynořuje otázka, kde je chyba? Je nás na světě příliš? To je ryze matematický pohled 
na problematiku, jenž je skutečně vzdálený pohledu víry, a tak se ptám: není tento problém 
spíše problémem kvality postoje lidstva ke světu než problémem kvantity lidstva jako součtu 
jednotlivců ve světě? Domnívám se, že ztráta úcty, s níž přistupujeme ke světu jakožto ke zdroji 
surovin pro své vlastní potřeby, je skutečný kořen problému budoucí ekologické katastrofy. 
V takovémto nastínění pohledu na naši situaci je to právě jakási forma úcty ke stvoření, která se 
zcela nevědomě propisuje do současných protiepidemologických opatření.

Všimli jste si, nakolik jsou naše protiepidemiologická opatření obdobná kultickým předpisům? 
Ostatně i jakýmsi heslem či motem v boji proti pandemii se stala slova: čistota, odstup a bezpečí 
účastníků. V kultické praxi jsou to právě rituální praktiky, které tvoří nezbytný předpoklad 
pro kontakt s posvátnem či vstupu do posvátného prostoru. Očista rukou, zahalení tváře při 
komunikaci s božstvem, odstup od posvátných předmětů a osob. Tato kultická nařízení se 
přetavila do současných protiepidemiologických opatřeních, jež jsou nám téměř denně hlásány 
rozličnými komunikačními prostředky.

Samotný pohyb ve veřejném prostoru nabyl podoby pohybu v posvátném Chrámě. 
Nedodržování či opomenutí rituální praxe bývá zvláště v poslední době tvrdě perzekuováno 
naší „chrámovou“ policii, která v zájmu zachování našeho zdraví vymáhá řádné dodržování 
rituálních či chcete-li protiepidemiologických opatření, jelikož veřejný prostor se nám přestal 
být bezproblémovým místem k přebývání naší existence. Ono venku to, co nám bylo tak důvěrně 
známé nabylo charakteru nebezpečného rizika, před jehož negativními rysy se musíme chránit 
a zamezit jeho průniku do bezpečného prostředí našich domovů. Vše, s čím se setkáváme 
mimo svůj domov, pozbylo charakteru důvěrné obeznámenosti, se kterou můžeme zcela bez 
„přípravy“ vcházet do kontaktu. Současné hygienicko-kultické praktiky nás mají „připravit“ 
na interakce s nebezpečným vnějším světem. Naše jednání tak musí být pozorné a opatrné 



a především je požadováno z naší strany držení patřičného odstupu. To je přece způsob, jakým 
lidstvo od nepaměti zachází s fenoménem svatosti. Současná praxe nás přinucuje žít ve veřejném 
prostoru v módu, který je typický pro přebývání v posvátném prostoru! Posvátný prostor a svět 
pandemie nesou tytéž strukturní rysy. Tato podobnost na povrchu skrytá může být odhalena 
pomocí fenomenologie, která usiluje o nalezení jádra jevů. Fenomenolog Rudolf Otto odhalil dva 
konstitutivní prvky posvátna, těmi jsou hrůza a fascinace. Posvátný prostor k sobě člověka jaksi 
neodolatelně přitahuje a zároveň ho současně naplňuje úděsem. Přibližování se k posvátnu svírá 
duši v zakoušené předtuše jisté nadlidské moci, která nám zcela iracionálně může žehnat i zabíjet. 
Nestalo se s veřejným prostorem tam venku vlivem pandemie něco podobného? Nedokážeme 
do nekonečna prodlévat doma, je v nás něco, co nás neodolatelně táhne ven do světa, a to i za cenu 
rizika, které každým vyjitím z relativního bezpečí našeho domova podstupujeme.

Pandemie tak fakticky proměňuje strukturu světa i způsob, jímž svět zakoušíme. Pandemie 
exaltuje světu vlastní a i dříve přítomný element nebezpečí, před nímž se máme mít na pozoru. 
Smyslem pandemie tudíž asi ale nebude vyděsit lidstvo natolik, aby se odteď zdržovalo pouze 
v bezpečném prostoru svých domovů, ale spíše zjevit současnému lidstvu dimenzi posvátnosti 
světa, která byla z vnímání kontinuálně vytlačována a nyní se agresivním způsobem narušením 
lidského způsobu života hlásí zpět o slovo. O slovo, které skrze nás musí zaznít, neboť jsme 
jediné bytosti schopny artikulovat svoje prožívání.
  Bratr bohoslovec Dominik Dostál

LušTíME
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou. Tentokrát se osmisměrka vztahuje k Mistru Janu Husovi. 
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Nakreslila: Lucie Krajčiříková



Co jsou nabodeníčka?

ukázka Husova rukopisu



MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve 
k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, 
kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: 
„Zapojme se také.“ Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modleme se během prázdnin za:
- to, aby církev znovu a znovu obnovovala své poslání skrze hlubší poznání Boha samotného 

a jeho záměrů,
- členy rad starších, kazatele, jáhny, kněze, biskupy a bratra patriarchu; za novou generaci 

kněží, kterých se nedostává,
- nového předsedu naší rady starších Patrika Hanáčka, jeho rodinu a děti. Žehnej mu v jeho 

nové službě našemu společenství, stůj při něm a dej nám moudrost, jak jej podporovat. Naplňuj 
jej Duchem svatým. Prosím, za dobrou spolupráci v nové radě starších. Za ducha jednoty 
a porozumění.

- všechny členy rady starších za moudrost k jejich službě, za zdraví všem, kdo obětavě v naší 
farnosti slouží velkými i malými službami. Děkujeme za ně!

- kdo byli, jako děti i dospělí pokřtění, ať rostou ve víře a mocně k nim promlouvej svým Duchem.
- všestrannou obnovu církve, za štědrost v lásce, úctě a spolupráci mezi církvemi, i přes naši 

rozdílnost za jednotu v našich sborech i spolupráci církví u nás,
- aby Pán posiloval nás ve víře a vedl naše kroky na cestách i návratech z dovolených a prázdnin, 

po pravých a smysluplných cestách,
- za požehnaný průběh táborů v brněnské diecézi,  

za moudré a Duchem svatým vedené spravování našeho farního společenství po všech 
stránkách. Amen.  Ludmila Hadačová

Bohoslužby v ČErVENCI A SrpNu 2021
pátek 2. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 6. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Marek 6, 1-13
Zpíváme píseň: 286

4. 7. 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

pondělí
Slavnost Cyrila a Metoděje
Text evangelia:  
Matouš 10, 17-22
Zpíváme píseň: 286

5. 7. 9:00 Blansko Dřevěný kostel

16:30 Soběšice husova hranice

19:00 rudice husova hranice



pátek 9. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 7. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Marek 6, 14-29
Zpíváme píseň: 71, 163

11. 7. 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 úřad
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřad
17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřad.
19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřad.

pátek 16. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 8. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia:  
Marek 6, 30-34. 53-56
Zpíváme píseň: 39, 335

18. 7. 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

pátek 23. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 9. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 1-15
Zpíváme píseň: 147, 296, 166

25. 7. 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 úřad
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřad.

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

Neděle – 10. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 26-35
Zpíváme píseň: 122, 49, 157

1. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

pátek – proměnění páně 6. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory



počet účastníků bohoslužeb 
v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezený. 

pOČíTÁME S VÁMI, pŘIJĎTE! 
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, e-mail: fararmartin@email.cz; www.drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

Neděle – 11. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 41-51
Zpíváme píseň: 283

8. 8. 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
17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřad.

pátek 13. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 12. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 51-58
Zpíváme píseň: 20

15. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Karla Farského
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

pátek 20. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 13. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: Jan 6, 56-69
Zpíváme píseň: 77, 185

22. 8. 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

pátek 27. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 14. neděle  
po Duchu sv.

Text evangelia:
Marek 7, 1-8.14-15.21-23
Zpíváme píseň: 19, 335

29. 8. 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


