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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ZÁŘÍ:

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru 
jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným 
dává milost‘. 
     (1. list Petrův, 5,5)  

Sestry a bratři, milí čtenáři.
Je po prázdninách a dovolených, vrátili jsme se z cest a dětem skončily prázdniny. 

Začíná září, nový školní rok. Lidé se vrátili s dovolených, načerpali novou sílu. Děti si 
znovu nasadí aktovky a zaplní lavice ve třídách. Zazní první školní zvonění, jakoby povel 
ke zbystření. Pro rodiče i děti nastane pravidelný režim, který s sebou nese povinnost 
i radost. Radost z poznání nového, radost ze vzdělávání. 

I Ježíš se učil. Ačkoli o Ježíšově dětství mnoho v Písmu zaznamenáno není, víme, že 
Ježíš prospíval v moudrosti. (Lukášovo evangelium 2, 52) Abychom rostli v moudrosti, 
potřebujeme se tedy více naučit. Je čas, kdy nemáme nic jiného na práci než se učit, a to 
jsou školní léta. Sama vím, že jsem ve škole nemohla mít všechno na výbornou, ale snažila 
jsem se tam a dělám to dodnes, kde je moje obdarování. Dělám to s vědomím, že to, co se 
naučím, Bůh může používat. Jednou z věcí, se kterou by člověk neměl přestávat, je učit 
se. Pořád je co poznávat. To je jistě nesporné a není třeba to připomínat. Spíše jde o to, 
jakým způsobem pak dokážeme své znalosti využít. Jaký jim dáme smysl, kolik jich dál 
předáme a komu tím prospějeme. 

Ježíšova touha znát a předávat dál je patrná již v textu Bible o dvanáctiletém Ježíšovi 
v Jeruzalémském chrámu. Jednalo se tehdy ještě o chlapce, který však bezesporu vynikal 
svým nadáním a intelektem. Jak ale dítě dokázalo zaujmout tehdejší vzdělance? Bylo pod 
Božím vedením. Dnes víme, že Ježíš je Božím Synem, a právě toto synovství, mu dává to 
privilegium Božího vedení. Ježíš však kromě intelektu oplývá i laskavým srdcem, miluje 
člověka až do krajnosti a dělí se s ním i o své synovství. Tuhle milost nám nikdo již ne-
vezme. Přijímejme ji tedy jako dar. Neopomínejme, že naše děti ke svému růstu a poznání 
potřebují nejenom intelekt a nadání, ale i dar Božího vedení, který na ně skrze Ježíše 
Krista přechází. Pokud v něj ovšem uvěří! A k tomu jsme zde my, rodiče, a naše výchova! 

K čemu by našim dětem byla spousta informací a vysokoškolský titul, když by nebyly 
schopné otevírat srdce lidí k vnímání a poslouchání. Bez Božího vedení, které přijímáme 
vírou, by šlo jen o bravurně naučené, laikům nic neříkající fráze. Proto je pro dnešní svět 
tak důležité vzdělávat další generace ve víře. Tímto chci apelovat na nás rodiče!!! Co 
vlastně chceme mít ze svých potomků? Prázdné mudrce, sportovce nanejvýš okresních 



přeborů, malíře poslední kategorie, nebo dobré lidi? Tím nechci rozhodně znevažovat 
rodičovské snahy o zájmovou činnost dítěte. Jistě je i tohle pro malého človíčka prospěš-
né. Spíš by ho to ovšem mělo učit nezahálet, mít koníčky a motivaci k budoucí aktivní 
relaxaci, a dělat radost sobě i druhým. Přece nežijeme v iluzích, že zrovna náš drobeček, 
bude ten nejlepší. Dobrým člověkem a křesťanem může být však každý, kdo o to stojí. 
Vybírejte tedy se zřejmou láskou a starostlivostí pečlivě zájmovou činnost svých ratolestí 
a nezapomínejte na vzdělávání ve víře. Určete si pro budoucnost svého dítěte priority 
a i Vy proste o Boží vedení a předávat ze sebe to nejlepší, co Vám Bůh dal k dispozici. 

Vaše sestra Eva

M O D L I T B A
Buď veleben, náš dobrotivý Bože,
za všechnu krásu světa, kterou jsi nás oblažil.
Jsi našemu chápání tolik vzdálený, a přesto zůstáváš i blízký.
Pochopili jsme tě v obětavé lásce tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
S ním se snažíme pochopit všechna tajemství
Božího jednání s člověkem,
s ním se učíme pokoře a trpělivosti,
s ním tě chválíme v Duchu svatém
a jsme šťastní vědomím, že smíme kráčet tobě vstříc. Amen

LITurgICký kALENDÁŘ
15. – 18. NEDĚLE pO DuChu sVATéM  

21. 9.  Matouš evangelista 28. 9.  Václav, kníže český, † 935

sVÁTkY V MĚsÍCI ZÁŘÍ
kNĚŽNA LuDMILA – 15. září 921
Kněžna Ludmila (cca 860 – 15. září 921, hradiště Tetín) byla manželkou prvního historicky 
doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I. a babičkou 
knížete Václava. Během jejího života byly položeny základy christianizace Čech a také 
základy moci Přemyslovců.
Narodila se kolem roku 860 na knížecím dřevěném hradu Pšov nad soutokem Labe 
a Vltavy v Čechách. Hrad byl v 10. stol. přestavěn na kamenný a od 16. stol. stojí 
na jeho místě zámek Mělník. Zde, v pohanském prostředí, Ludmila vyrůstala jako 
dcera vladyky Slavibora. V historických pramenech je uváděna i pod jménem Lidmila. 
V roce 874 (nebo 875) byla jako velice mladá oddána s prvním historicky doloženým 
knížetem, pocházejícím z přemyslovského rodu, Bořivojem I. Ten byl podle pověsti 
potomkem mýtické kněžny Libuše. 
Bořivojova sestra byla provdána za velkomoravského knížete Svatopluka, který pozval 
Bořivoje na Velehrad v době, kdy tam pobýval věrozvěst arcibiskup Metoděj. V rozho-



voru s ním se začal otevírat víře v Krista a zanedlouho přijal i s Ludmilou křest z rukou 
Metoděje. Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a nad-
vládu nad ostatními kmeny v Čechách.
Ludmila nebyla pouhou manželkou a ochránkyní rodinného krbu, snažila se ovlivňovat 
i soudobou politickou situaci. Byla vždy mírná a spravedlivá, osvojila si křesťanské zá-
sady, zvláště laskavost a štědrost k chudým. S Bořivojem snad měli tři syny a tři dcery, 
avšak ve známost vešli jen Spytihněv a Vratislav, kteří postupně vládli po otcově smrti.
Manželkou Vratislava (Vratislava I.) byla Drahomíra. Byla urozenějšího původu než 
Ludmila. Obě byly zcela odlišného charakteru a morálních zásad. Tyto rozdíly se vyhro-
tily po Vratislavově smrti roku 921, kdy zemští velmožové svěřili Drahomíře regentství 
v zemi, zatímco Ludmila měla dohlížet na výchovu budoucího knížete Václava. Vedla ho 
v přirozené zbožnosti a v lásce ke křesťanským tradicím, k pokoře a slušnosti. 
Drahomíra byla podle všech dosažitelných údajů žena výrazně emancipovaná, hrdá a pá-
novitá, synům naopak vštěpovala zásadu tvrdosti a nesmiřitelnosti. Víra hrála ve střetu 
obou žen svoji roli. Zatímco Drahomíra bojovala intrikami, Ludmila se uchýlila k modlitbě 
a křesťanské lásce.
Napjaté vztahy obou žen se nezmírnily ani poté, co kněžna Ludmila odešla do ústraní 
na hradiště Tetín nad pravým břehem Berounky. Zde ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadli 
členové Drahomířiny družiny a zardousili jejím vlastním závojem či šálou.
Kníže Václav nechal svou babičku, zahrabanou nedůstojně u stěny na Tetíně, asi v roce 
925 přenést do svatojiřského chrámu na Pražském hradě.

EVANgELIsTA MATOuŠ – 21. září
Matouš, nazývaný také Lévi (Marek 2, 14; Lukáš 5, 27), byl výběrčím daní. Ježíš ho 
povolal, aby se stal jeho učedníkem. Když Lévi jeho pozvání přijal, pravděpodobně si 
změnil jméno a začal se nazývat Matouš („dar od Boha“).
Je pozoruhodné, že si Ježíš vybral židovského celníka, který byl ve službách Římanů. 
Celníci byli lidé pověřeni římskými úřady k vybírání rozmanitých dávek, daní a cla. 
K nim si často nějakou část ještě přidávali do vlastní kapsy. Celníci byli proto považo-
váni za lupiče a veřejné hříšníky, lidé je nenáviděli, opovrhovali jimi. Vybíráním daní 
spolupracoval s pohanskými Římany, a tak se podíleli na ujařmování vlastního národa.
Od tohoto nečestného povolání ho Ježíš povolal do sboru 12 apoštolů. „Následuj mě“, 
řekl mu. Matouš ve svém domě připravil pro Ježíše velikou hostinu. Bylo tam i mno-
ho celníků. Když to uviděli farizeové, kteří se považovali za spravedlivé, všechny je 
odsoudili a říkali: „Jak to, že je váš mistr v této společnosti?” Farizeové lpěli nejen 
na zachovávání Zákona, ale i na jeho výkladu. Byli uzavření a krajně nesnášenliví 
k pohanům, někteří byli jednoznačnými odpůrci římské nadvlády. Pro většinu z nich 
znamenalo vnější zachovávání předpisů více než vnitřní zaměření k Bohu.
Ježíš na jejich reptání říká: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, 
co znamená: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale 
hříšníky.” (Matouš 9, 12-13). 
Z výběrčího poplatků ve městě Kafarnau se stal apoštol, který jako očitý svědek napsal 
první evangelium. Původně je zvěstoval Židům v Palestině, pak jim zanechal psanou 
verzi a odešel toto evangelium šířit mezi pohany. Jeho cesty nelze s jistotou potvrdit, ale 



starokřesťanská tradice uvádí Persii, Pont u Černého moře a zvláště Etiopii. Východní 
i západní křesťané ho uctívají jako mučedníka.

kNÍŽE VÁCLAV – 28. září 935
Kníže Václav (907 – 28. září 935) se narodil knížeti Vratislavovi I. a kněžně Drahomí-
ře, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babičkou 
kněžna Ludmila 
Kníže Bořivoj přijal společně s manželkou Ludmilou na Moravě křest z rukou biskupa 
Metoděje. Ludmila vychovávala Václava v lásce k Bohu. Dostalo se mu na tehdejší dobu 
neobvyklého vzdělání ve slovanském a latinském jazyce, jaké měl v raném středověku 
jen málokterý z vladařů.
Po smrti otce v roce 921 byl tehdy čtrnáctiletý Václav ještě příliš mladý, proto se vlá-
dy ujala jeho matka Drahomíra, ale vleklé spory s tchyní Ludmilou o moc v knížectví 
a o vliv na Václava vedly až k usmrcení Ludmily. Podle legendy byla Ludmila uškrcena 
závojem či šálou.
Území přemyslovského knížectví v době, kdy se Václav narodil, nebylo větší než Středo-
český kraj a žilo v něm odhadem asi 25 tisíc lidí. Přemyslovská hradiště byla například 
v Tetíně, Libušíně, na Mělníce nebo v Boleslavi, tedy v dnešních středních a západních 
Čechách. Václav se ujal vlády v nejpozději na podzim roku 925 (tedy v 18 letech), kdy 
nechal převézt ostatky své babičky kněžny Ludmily z Tetína do Prahy. Snažil se upevňovat 
knížectví ve stávajících hranicích, vyhýbal se expanzivní politice. K sousednímu výboj-
nému Sasku v čele s vévodou Jindřichem Ptáčníkem volil smírné řešení, které spočívalo 
v poddání se a placení poplatku za mír (tributum pacis). Tím uchránil rodící se český stát 
před Jindřichovou dobyvačnou politikou. Jindřich Ptáčník pak Václavovi daroval ostatky 
svědka víry Víta (paži) jako vzácný dar a důkaz spřízněnosti, uznal Václava za politického 
a křesťanského partnera. Dnes nám to připadá podivné – tehdy však ostatky významných 
osob byly považovány za dar, který dárce i obdarovaného spojil duchovním poutem. Při-
bližně roku 930 pak postavil Václav na pražském hradišti kostel zasvěcený Vítu.
Václavova politika, především podvolení se Sasku, se nelíbila jeho bratru Boleslavovi. 
Možná chtěl větší míru samostatnosti na Sasku, možná toužil po titulu vládce. Jak praví 
legendy a kroniky, v pondělí 28. září byl v (Staré) Boleslavi kníže Václav zavražděn z po-
pudu svého bratra Boleslava. Den a měsíc je jasný, o roku se dějepisci dohadují dodnes. 
Existují totiž dva kandidáti. Původně se dávala přednost roku 929. Proto také v roce 1929 
bylo slaveno Svatováclavské milénium, kdy byla znovu vysvěcena i dostavěná katedrála 
sv. Víta, Václava, Vojtěcha. Dnes však – díky malinké zmínce v saské kronice, že roku 
929 Václav podepsal mírovou smlouvu – odborníci upřednostňují rok 935, kdy také 
připadlo 28. září na pondělí.
Jisté je, že českým panovníkem se poté na skoro 40 let stal Boleslav I. neboli Ukrutný. 
Také on se ocitl ve sporech a válkách se saským vládcem, nyní již s Ottou Velikým, synem 
Jindřicha Ptáčníka. Po patnácti letech se však poddal a nakonec se oba panovníci usmířili. 
V roce 955 německo-české vojsko porazilo maďarské nájezdníky u říčky Lechu. Boleslav 
po této bitvě (a dalších vítězstvích) získal Moravu, Slezsko, západní Slovensko a okolí 
Krakova. Tak vznikly základy budoucího českého království.
Boleslav nechal ostatky svého bratra Václava převézt na Pražský hrad, což bylo vlastně 



vyjádřením jeho pokání a první skutek. V 10. století se již objevuje význam Václava jako 
svědka víry i jako vládce a tento symbol se objevuje stále až do současnosti.
O knížeti Václavovi existuje mnoho legend, ale i dokladů o jeho křesťanském smýšlení. 
Nechal postavit kostel sv. Víta na Pražském hradě, založil vinici, podle legendy pěstoval 
obilí a pekl chléb a hostie a stavěl kostely.
Symbolem přemyslovského rodu a českého státu se stal Václav již v raném středověku. 
Jeho kopí (a praporec Vojtěcha) byly přineseny do bitvy u Chlumce, kde se v roce 1136 
utkal Přemyslovec Soběslav I. s německým králem Lotharem. 
V roce 1305, když umíral Václav II., nechal přísahat svého nástupce Václava III. na lebku 
knížete Václava. Lebka tedy byla oddělena od ostatních kosterních pozůstatků, stejně 
jako je tomu dnes. 
Největším obdobím kultu knížete Václava byla doba Karla IV. Ke své korunovaci v roce 
1347 dal zhotovit korunu, kterou věnoval prvnímu patronovi země a zanechal ji jako 
korunu státní ke korunovaci dalších českých králů, svých nástupců na českém trůně. Tato 
Svatováclavská koruna, vážící téměř dva a půl kilogramu, je umístěna na lebce knížete 
Václava – oboje je součástí chrámového pokladu Svatovítské katedrály.
I katedrála na Pražském hradě byla vedle Víta zasvěcena knížeti Václavovi. Jeho hrob 
se stal součástí románské baziliky a posléze dnešní katedrály. Karel IV. nechal nad jeho 
hrobem zřídit svatováclavskou kapli, která byla vyzdobena českými polodrahokamy. 
Kult knížete Václava však středověkem nekončí. Karel Havlíček Borovský v roce 1848 
navrhl, aby Koňský trh v Praze byl přejmenován na Václavské náměstí.
V roce 1894 byla vypsána soutěž na vytvoření nové jezdecké sochy knížete Václava, která 
by byla umístěna v horní části Václavského náměstí. Zúčastnilo se jí osm sochařů. První 
cena nebyla udělena a o druhou se podělili Josef Václav Myslbek a Bohuslav Schnirch. 
Schnirch navrhl jezdeckou sochu knížete Václava jako sochu světce, jedoucího na koni 
a žehnajícího davům. Myslbek zvolil netradiční podobu knížete Václava jako bojovníka. 
Po vzrušených diskusích byla nakonec zakázka zadána Myslbekovi.
Původní model byl následně mnohokrát změněn a časem byla jezdecká socha doplněna 
ještě čtyřmi sochami stojících našich národních svědků víry. Při tvorbě hlavní části po-
mníku se Myslbek inspiroval svatováclavským pokladem – přilbicí, mečem a drátěnou 
košilí. Vlastní socha knížete Václava váží kolem 5,5 tuny, je vysoká 5,5 m, výška po špičku 
kopí je 7,2 m. Socha je dutá, montovaná z odlitků podle sádrového modelu. Celé sousoší, 
které vznikalo v letech 1887–1924, je zhotoveno z bronzu. 
Na pomníku je nápis: Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám 
ni budoucím. Dne 28. října 1918 byla před tímto pomníkem vyhlášena československá 
státní samostatnost slovy listiny, kterou přečetl Alois Jirásek. Proto bylo v r. 1935 do dlaž-
by před sousoší vsazeno datum 28. X. 1918.
U této sochy a na Václavském náměstí se odehrávaly a dosud odehrávají ty nejvýznam-
nější události našich soudobých dějin. Zde v roce 1918 zazněla vůbec první výzva k sa-
mostatnosti Československa, v roce 1948 tu pronesl Klement Gottwald svou památnou 
větu: „Právě se vracím z Hradu“. Tady proběhly masové demonstrace v letech 1968, 1969 
i 1989. A konec konců, probíhají tu dodnes. Kdykoliv hrozilo Čechám nebezpečí, lidé se 
obraceli ke knížeti Václavovi. Vaše sestra Radka



ZVEME VÁs V MĚsÍCI ZÁŘÍ
pOŽEhNÁNÍ NA ZAČÁTku NOVéhO ŠkOLNÍhO rOku
V neděli 5. září bude při všech bohoslužbách udělováno osobní požehnání do nového 
školního roku všem prvňáčkům, školákům, studentům i učitelům. 
Nezapomeňte si s sebou vzít i aktovky! určitě přijďte. 

pOVZBuZuJI VÁs. NAJDE sE NĚkDO, kDO VYMYsLÍ I pOMŮŽE 
ZrEALIZOVAT NOVOu FOrMu sETkÁVÁNÍ kDEkOLIV V NAŠICh 
FArNOsTECh???

hOLkY A kLuCI, MILÍ rODIČE A prArODIČE
Moc rád bych vás pozval do Klubu dobré zprávy, což je vžitá forma vyučování nábo-
ženství dětí v našich farnostech. 
Co je náplní jednotlivých hodin setkání klubu?
Formou soutěží, her, povídání a zcela přirozeně seznámit děti se základními hodno-
tami lidského života, s křesťanstvím, s knihou knih – Biblí, s různými svátky, které 
slavíme. Každé setkání má obsah i nadpis, který s dětmi společně děláme. Máme 
pro vás skvělou učebnici!
Co je na těchto setkáních pro Vaše dítě přínosem?
Každý správný rodič jistě vnitřně cítí, že je dobré dát dětem dobré základy do života 
ve zkušenosti víry, duchovního života a vnitřní kultury lidského života.
V době prolínání kultur, vlivu různých sekt a společenských otřesů si myslíme, že 
je dobré, aby děti měly dobré základy. Chceme Vám je nabídnout. Rozhodnutí je 
na Vás rodičích nebo prarodičích. Dejte o sobě vědět. Každý, kdo jste ochotní při-
jít, přijďte podpořit tento záměr kdekoliv a kdykoliv. Rád pro vás udělám, co bude 
možné. Těším se na vás.  Hlaste se u bratra faráře Martina.

kDY A kDE ZAsTIhNETE BrATrA FArÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem 
Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami a po nich v kostele, 

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

kAŽDý, kDO MÁ ZÁJEM O NÁVŠTĚVu BrATrA FArÁŘE u sEBE DOMA, 
ZAVOLEJETE kDYkOLIV BrATru FArÁŘI. rÁD VÁs NAVŠTÍVÍ, ALE 
NEMŮŽE sÁM pŘEDpOkLÁDAT, ŽE NÁVŠTĚVu ChCETE A sTOJÍTE O NI. 
MŮŽETE sAMI pŘIJÍT ZA NÍM NEBO BrATr FArÁŘ ZA VÁMI. sTAČÍ JEN 
DÁT O sOBĚ VĚDĚT!!!

BIBLICké hODINY 
ANEB IV. CYkLus „OTÁZkY, kTEré NÁs ZAJÍMAJÍ“
Připravujeme příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible a výkladem jejího 
svědectví pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro svůj život.



Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku. 
ZAČÍNÁME V ÚTErý 7. ZÁŘÍ 2021!!!
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně!
Budeme pokračovat v III. dílu cyklu s následujícími tématy:

-  proč je ve světě tolik zla, když existuje dobrý Bůh?  –   v úterý 7. 9. 2021
- Náboženská nesnášenlivost očima Bible –  úterý 14 .9. 2021 
-  „svaté války“ ve starém zákoně  – v  úterý 21. 9. 2021 
-  Státní svátek – setkání se nekoná – v úterý 28. 9. 2021 jsou bohoslužby.

Srdečně všechny zveme. Moderuje bratr ing. Jiří Rokos

JEDNÁNÍ rAD sTArŠÍCh
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 20. 9. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 22. 9. v 18:30 hodin ve Vyškově
Zveme k účasti. 

Ing. Patrik Hanáček a Vladimíra Pečenková

sETkÁVÁNÍ prO sNOuBENCE V BLANsku
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují ještě 
v roce 2021.
setkáme se v pátek 3. září  v 18:30 hodin v blanenském dřevěném kostele.

sETkÁVÁNÍ – pŘÍprAVY DOspĚLýCh NA kŘEsT V BLANsku
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2022 o Velikonocích. 
Ozvěte se další zájemci o křest dospělých. 

sETkÁVÁNÍ ChLApské skupINkY
Pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností ve společenství mužské 
skupinky. setkáme se v pátek 24. 9. v 18:30 hodin.

upOZOrNĚNÍ prO VÁs  
Tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2022 farností Blansko a Vyškov. 
Pamatujte na to a kalendář pro příští rok si nekupujte.  

CO MÁM DĚLAT, kDYŽ MI NEsLOuŽÍ NOhY A ChCI JÍT 
NA BOhOsLuŽBY?
Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět 
domů. Nebojte se o ni požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru faráři a domluvte 
se s ním.



prOŽILI JsME
Malá ochutnávka některých prázdninových setkání ve farnosti.

Husova slavnost s venkovní 
bohoslužbou v Rudici 
u Boží muky a v Soběšicích 
v pondělí 5. 7. 2021. 

Díky za vás všechny, kteří 
jste svojí přítomností 
setkání podpořili.

Bratr Martin



husova slavnost v soběšicích
5. července 2021 zaštítila naše NO Cyrilometodějské a husovské slavnosti v Soběšicích. 
Akci pořádal spolek Helianthus za podpory MČ Brno – sever. V ekumenické rovině se 
pozvání zúčastnila i sestra Benedicta Lišková z Řádu sester sv. Kláry, který sídlí hned 
naproti Husovu jedinému 
brněnskému památníku.

Celá pieta se nesla v duchu 
souladu významu a smyslu 
misie slovanských věrozvěs-
tů a reformního úsilí mistra 
Jana Husa. Podpora národ-
ního života, podání Písma 

ve srozumitelném slovanském 
jazyku a přístupnost evange-
lií širokým lidovým vrstvám 
jsou znaky hlubokého spoje-
ní symbolu našich věrozvěstů 
a českých reformistů. Starosta 
MČ Brno-sever, Martin Male-
ček, vyslovil myšlenku, že je 

třeba hledat v rámci katolické a nekatolické křesťan-
ské tradice místa, kde se setkáváme a kde nacházíme 
společné kořeny.
Večer byl zakončen zapálením hranice za zpěvu písně 
Hranice vzplála a modlitbou Páně.

Jedna dobrá zpráva z Vyškova
Po deseti měsících oprav střechy a stropu kostela 

jsme se konečně mohli s konáním bohoslužeb vrátit 
do hlavní lodě kostela. Úklid po zednících a lešená-
řích provedla úklidová firma, i přes to zbylo hodně 
práce odstranit jemný prach z omítek ze všech prostor 
kostela. Velký kus práce na úklidu provedly sestry 
Hana Ježová a Zuzana Opluštilová spolu s manželi 
Hadačovými. 



Všem čtyřem patří velký 
dík! Tím ale opravy neskončily. 
Stavba je památkově chráněná 
a památkáři objevili stopy fresek 
na zdech. Budou se odhalovat 
další fresky, s čímž bude spojeno 
částečné omezení provozu a dal-
ší úklid po škrabání zdí. Věříme, 
že se dílo podaří a budeme mít 
opět pěkný a důstojný svatostá-
nek.

Rada starších

Instalace patriarchy Tomáš Butty do funkce dne 6. července 2021
V úterý 6. července 2021 jsme se vydali brzy ráno vlakem do Prahy, abychom se 

mohli zúčastnit slavnostní bohoslužby s instalací nově zvoleného patriarchy Dr. To-
máše Butty. Bohoslužba se konala v 10 hodin dopoledne v kostele sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí v Praze. Velmi jsme se těšili, protože takovou událost 
jsme ještě osobně nezažili. Kostel byl zcela zaplněn. Písní „Pošli mne, Pane, k bratřím 
mým“ byla zahájena bohoslužba. Úvodního slova a přivítání přítomných se ujal bratr 
biskup Pavel Pechanec, první čtení z proroka Jeremiáše, druhé čtení z 1. Petrova listu 
přečetli laikové z řad přítomných, přímluvy přednesl bratr biskup Tomáš Chytil. Úry-
vek z Lukášova evangelia přečetl a krásné kázání na téma „osobní svoboda“ přednesl 
bratr biskup David Tonzar. V kázání též vzpomněl mistra Jana Husa, jeho život i mu-
čednickou smrt. Zpřítomnění Těla a Krve Páně vysluhoval bratr patriarcha, přijímání 
podávali všichni výše uvedení biskupové. V průběhu bohoslužby vystoupil smíšený 
sbor Pražští pěvci, čímž zpestřili a obohatili bohoslužbu. Zpívali písně z Jistebnického 
kancionálu. Během bohoslužby byl bratru patriarchovi předán řetěz s kalichem a kří-
žem jako znak jeho funkce. Bratr patriarcha byl velmi dojat. Pozval potom všechny 
přítomné, aby se zúčastnili pochodu k Husovu pomníku na Staroměstském náměstí, 
kam položil spolu s biskupy květiny. Bohoslužbu jsme zakončili písní „Ó králi věků 
důstojný“. Od Husova pomníku jsme byli všichni přítomní pozváni bratrem patriar-
chou na přípitek v zahrádce restaurace u domu pánů Kinských. Tam se rozproudila živá 
debata, známí se pozdravovali a sdělovali si dojmy jak z krásné bohoslužby, tak i ze 
svých farností. Byli jsme zváni, abychom se zúčastnili ještě bohoslužby v Betlémské 
kapli. Potom jsme se prošli po Staroměstském náměstí, podívali se na Orloj a vydali 
se na nádraží. Plni krásných dojmů jsme jeli domů. Děkujeme Pánu, že jsme mohli 
být účastni tohoto významného dne. Budeme mít dlouho na co vzpomínat.

Lidka a Jiří Hadačovi z Vyškova



–––   pOZDrAV Z hOVOrAN  –––
Večer na první srpnovou neděli 1. 8. 2021 jsme vyrazili na cestu do Hovoran, do krásné 
obce na Slovácku. Náš bratr farář tam kdysi začínal, coby novokněz, tak jej Hovoranští 
rádi vidí a občas pozvou. Hovoranský bratr farář Michal byl v tu neděli na dovolené u své 
rodiny na Slovensku. Náš bratr farář Martin po šesti svatbách v sobotu a šesti bohoslužbách 
v neděli jel ještě z Rousínova do Hovoran, aby vyhověl přání místních a nebyli v neděli 
bez bohoslužeb. Když o tomto zástupu říkal bratr farář Martin při ranních bohoslužbách 

v Blansku, tak jsme si udělali 
večerní výlet „omrknout“, 
jak to v Hovoranech vypadá. 
Krásný, udržovaný Chrám 
Spasitele, velmi milé sestry 
a milí bratři, kteří nás pohostili, 
pěkně jsme si popovídali a rádi 
se zase do Hovoran vrátíme.
Posíláme fotopozdrav.   
   Marcelka a Jirka Forstovi

Bratři a sestry, kteří 
se přidali k našemu 
putování: 
Klaudinka, Boženka 
a Jirka Alexovi, 
babi Bobi, Terezka, 
Martinka, Ivana, 
Niky hrála 
na varhany, Ivan  
a my – Marcelka 
a Jirka.

–––   NETrADIČNÍ OhLÁŠkY –––
Zvláště v Blansku jsme přes léto zvyklí na spoustu ohlášek snoubenců. V srpnu jsme 

prožili takovou zajímavost s ohláškami. Bratr farář oddával čtrnáct dnů po sobě dva bratry 
Radana Párala s Renatou Procházkovou a Jaroslava Párala s Veronikou Mácovou. Bratr 
farář oba bratry Páralovy z Drnovic u Lysic učil coby děti v náboženství, zná oba bratry 
celý jejich život, i jejich rozvětvenou rodinu Holcnerovu z Lysic. Když u nás měli svoje 
svatební ohlášky, přejeme my, Černohorští, oběma manželským párům Boží požehnání 
a radost do života. Manželé Laitovi z Černé Hory.



–––   pOZDrAV Z LÁZNÍ V hODONÍNĚ  –––
posílám srdečné pozdravy z Hodonína. Mám velký prožitek z poslední bohoslužby, která byla 
s biskupem Dovalou. Hlásil se ke mně usměvavý pán a ptal se, jestli jsem z Blanska a z dřevě-
ného kostelíka a jestli znám motorkáře Marcelku. Myslela jsem, že je také motorkář, ale vyšlo 

najevo, že je to postižený pán z Lužic, kterému 
naši předali sbírku, asi p. Kůrka, jestli jsem 
nespletla jméno. Stáli jsme všichni v před-
síni sálu v kruhu, biskup mě velice srdečně 
přivítal a vše toto vysvětlil. Takže jsem mu 
také předala pozdravy i samozřejmě ostatním 
a vysvětlila naše rozhodnutí s předáním daru 
tímto způsobem.  
Pan Kůrka věděl o naší nástěnce před koste-
lem, volala mu sestra, která bydlí v Adamo-
vě, že ho viděla na fotce. Myslím, že ostatní 
byli překvapeni z naší činnosti. Bylo to velice 
příjemné, milé a srdečné setkání. Měla jsem 
dobrý pocit sounáležitosti a blízkosti jednoho 
ke druhému. Svým způsobem setkání naváza-
lo na nedělní kázání o soucitu a milosrdenství. 
Vše, jak má být, a nic není náhodou.  Opravdu 
velký prožitek. Musela jsem to napsat a o zá-
žitek se podělit. Poděkování patří vlastně všem 
zúčastněným bratrům a sestrám.
Mějte se moc hezky, hodně sil do všech úkolů. 
Posílám pozdravy celému společenství.

Sestra Eva Krejčí z Blanska

Byli jsme na Muchově Slovanské epopeji 
a jako správní husité vám posíláme tematický 

pozdrav z Moravského Krumlova. J a M.

Obojí dnes již manželé Páralovi 
z Drnovic a bratr farář Martin

Na Brťově v srpnu proběhla výmalba kaple a 
máme kolem oltáře krásnou, novou květinovou 
výzdobu. Bohu díky.       Brťovští bratři a sestry.



sbírka na pomoc obětem bouře na jižní Moravě 
(byla předána a dá-li Bůh, znovu proběhne)

V blanenské farnosti Církve československé husitské proběhla koncem června sbírka 
na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě. Na bohoslužbách se vybrala částka 
v hodnotě 40.000 Kč.

Protože přišla myšlenka raději peněžní dar předat osobně a spojit cestu i s takovou misijní 
cestou s povzbuzením, tak došlo k získání adres čtyř rodin z hodonínské farnosti, kterým 
ve stejném poměru byla sbírka z bohoslužeb rozdělena. 

Dne 10. 7. jsme tedy společně se sestrou Marcelkou a bratrem Jiřím za slunného dne osed-
lali motocykly a jeli předat dary osobně. Aby se nejednalo jen o finanční dar, tak bratr farář 
Martin nás vybavil materiálem o našem kostele a farnosti jako takovou pozvánku k nám, 
až bude zase lépe a více času. Marcelka s Jirkou pak přibalili „potravinové balíčky“ a já 
věnoval Labyrint světa a ráj srdce, pro mne největší klenot nejen moravské literatury. Dílo 
Jana Amose Komenského, které sepsal ve svém nejtěžším životním údobí jako posilu lidem 
na celém světě. Cesta postupně vedla do obcí Hrušky, Mikulčice a Lužice, vlastně do míst, kde 
vzniklo tornádo, a pokračovala jednotlivými obcemi dál… Právě v první navštívené rodině 
jsme u společné kávy s bratrem Ondřejem mluvili o tom, jak přišel z práce domů a k večeru 
uviděl na poli za domem černý trychtýř, jak se začal blížit a postupně ve svém okolí začal 
brát cokoliv, včetně oken, dveří, až střešní tašky začaly létat dovnitř a bylo nutné se schovat 
do bezpečného místa domu. Nemluvili jsme jenom o tomto, ale také o životě a víře, kde a jak 
hledat posilu v těžších chvílích. Je to tatínek dvou malých dětí, tak jsme v jejich rodině zane-
chali i knihu světově oceněnou, Informatorium školy mateřské od J. A. Komenského. To, že 
jsme vezli i tento titul, taky nebyla náhoda, ale to je na jiný příběh, jak jsem na poslední chvíli 
zajišťoval knihy.  Bylo to pro nás další poznání, že s Boží pomocí vše proběhlo, jak mělo, 
a děkoval jsem do vydavatelství za jejich prozíravost při odesílání zásilky. Jedním z ovoce 
Ducha svatého je právě trpělivost a pokoj, kdy je moudřejší se nechat vést vanutím Ducha 
svatého, moudrost shůry.

Následoval průjezd Moravskou Novou Vsí do Mikulčic, což jsme vzhledem ke zmizelým 
cedulím obce ani nepostřehli. Tam jsme měli dvě zastávky, a sice u sestry Magdy a maminky 
bratra Marka, kterého jsme doma nezastihli, takže jsme dary předali jeho mamince.

Sestra Magda nám popisovala na zahradě u kávy a výborných osvěžujících citrónových 
sušenek, jak jejich rodinu postihlo tornádo. Poničilo více domek jejich maminky, který opra-
voval v ten čas i její muž. Děkovala za přivezené dary se slovy děkování i za maminku, že 
bude mít radost z farního kalendáře a zpravodaje. Na tomto místě si dovolím také touto cestou 
poděkovat sestře Marcelce za připravenou svačinu nám všem poutníkům na cestě, kterou jsme 
se posilnili do další její části.

Maminka bratra Marka nám zase vyprávěla příběh, jak se u jejich dveří jednoho dne ob-
jevily dvě studentky, zda potřebuje pomoc, kterou s vděčností ráda přijala. Ženě se dostalo 
poznání o mladší generaci i v tom lepším světle a byla vděčna za jakoukoliv přicházející 
pomoc, i kdyby to byl jen desetník.
Když jsme byli na místě, tak jsme pochopili, proč bylo tak těžké se domluvit předem a třeba 
bratra Marka zastihnout osobně. Právě ve dvou domech byli lidé bez elektřiny a v jeho případě 
i bez celého patra. Vše včetně počítače skončilo před domem, takže komunikace přes mail 
byla zbytečná.



Poslední zastávku jsme měli v Lužici v rodině sestry Věry a bratra Fabiána, jejichž dům 
byl taktéž bez elektřiny a nebylo možno se ani doťukat. Ale na fasádě bylo nastříkané mobilní 
číslo a tak již mluvíme s jejich synem, kterému sdělujeme, že jsme přijeli z blanenské farnosti 
CČSH předat dar. Po chvíli nás vítá veselý bratr Fabián slovy: „Ahoj bratře“, tak mu pozdrav 
opětuji taktéž slovy „Ahoj bratře“. Zde si člověk začne uvědomovat a připomínat, jak velký 
vliv v životě má veselé smýšlení člověka a jeho víra.

Sestra Marcelka, jak uviděla „létající“ tesaře při stavbě krovů po budoucí střeše, tak pronesla 
hned mezi dveřmi pozdrav „Pomož Pán Bůh“. Měli tam veselou partu tesařů, což jsem osobně 
poznal i při odjezdu, kdy mi při loučení jeden z nich říkal, že mám příště přijet i s „modráky“. 
Další den jsem o tom přemýšlel, i když jsem cítil takovou humornou nadsázku toho tesaře, tak 
jsem stejně zavolal na uložené číslo, že ty „modráky“ mám nachystané. Nicméně bylo třeba 
a také je v tomto čase, kdy článek dopisuji, spíše odborné pomoci, tak jsme se jen pozdravili.

Člověk když přijede do těchto míst jižní Moravy, tak nejdříve na něho dýchne jakýsi po-
cit zkázy, útrap a smutku, pouze na první pohled i jakýsi zmatek, a to jsme tam byli asi tak 
po 14 dnech, kdy většina sutě byla již odklizena (viz fotografie). Ale co je silnější, že pak, 
když člověk mluví s těmi lidmi, tak jsou plni naděje, vděčnosti, lásky a víry. Osobně to vní-
mám, že to bylo i takové vzájemné svědectví ve víře, že když člověk jde s Hospodinem, jde 
to v životě lehčeji, nepřipravuje se o připravené požehnání. Vám všem navštíveným sestrám 
a bratřím patří také díky. Bohu díky.

V době covidu, kdy člověk vidí běžně lidi v hustší koncentraci jen v silničním provozu, 
tak v těch postižených vesnicích to byl pravý opak. Na mne to působilo, jak když se díváte 
na velké mraveniště v lese, jak každý přikládá ruku k dílu, a tak začnete přemýšlet o věcech 
jinak a na některé i úplně zapomenete. Zde jde o skutečnou pomoc bližnímu, o druhé přiká-
zání „Miluj svého bližního jako sám sebe“ podobné prvnímu a největšímu přikázání „Miluj 
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“. Tohle 
je podle mne skutečný lék na různé neduhy doby. Právě i v roce 1632 v polském Lešně Jan 
Amos Komenský a jeho bratří napsali Zprávu kratičkou o morním nakažení jako povzbuzení 
ke skutečně láskyplnému jednání, abychom lásku neztratili.
Tímto všem, kteří přispěli do sbírky, obdarovaní moc děkují a váží si každé, i sebemenší 
pomoci.
Farnost se rozhodla pomoc zopakovat, a tak sbírka z prvních dvou nedělních bohoslužeb 
v září, bude opět věnována rodinám s osobním předáním. Naskýtá se nyní otázka, komu sbírku 
předat. Opět těm stejným rodinám, nebo jen té, co se vizuálně zdá nejvíce potřeba, anebo si 
vyžádat nový seznam z hodonínské farnosti, nebo to nechat na cestu, kam nás zavede Duch 
svatý, a projet vesnice, porozhlédnout se v té největší venkovní knize, začíst se a dle vnitřního 
hlasu srdce dary předat takto potkanému člověku?  Obdobně jako ty dvě studentky? Ony ani 
náhodou nenavštívily právě tu ženu a věřím, že i my ne.
Vážíme si těchto čtyř návštěv bratrů a sester z CČSH, s kterými jsme se mohli seznámit, 
a navzájem si svědčili ve víře. Na závěr si dovolím jednu otázku k zamyšlení. Není to ale 
moc uzavřený pohled? Co když někde někdo čeká ještě více nešťastný bez pevného životního 
základu, ke kterému bychom mohli přinést poznání evangelia... Bůh ví, možná to byla zrovna 
ta plačící žena, sedící v rozvaleném hrobě na hřbitově, kterou zahlédl bratr Jirka??
Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, 
co znamená: ,Chci milosrdenství, ne oběti‘. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“ 
(Matoušovo evangelium 9, 12-13)

Cestu rádi uskutečnili, dary předali a článek připravili 
sestra Marcelka, bratr Jirka a bratr Jaroslav



EkOLOgIE A VÍrA 
Možná si říkáte co má ekologie a víra společného? Mnoho. Pozorný čtenář Písma si může 
všimnout, že už v první knize Mojžíšově se píše o ekologii. Hned v první kapitole a prvním 
verši se píše, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, na které nebylo vůbec nic, jen všejímající 
tma. Dále pak Bůh stvořil nebe, vodstvo, zvěř, člověka a tak dále. Člověk, ale byl nepouči-
telný a zemi pustošil, a tak se Bůh rozhodl zemi zaplavit velkou vodou. Přežít měl jen Noe 
a několik vyvolených, kteří se vešli na jeho loď. Když pak Noe vyslal holubici a ta se mu 
nejprve vrátila, pak se mu vrátila s olivovou větvičkou v zobáčku a nakonec se nevrátila vůbec. 
Tohle byl důkaz boží laskavosti a další šance pro člověka. Ale poučil se člověk? Odpověď 
ponechám na každém z vás.

Dokonce i v liturgii dr. Karla Farského se hovoří o potřebě chránit naši zemi. Přímo v pasáži: 
„A s Tebou máme spolupracovati na Tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme 
svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar Tvého stvoření, Tobě k necti, bližním svým 
a sobě na škodu hanbu“.

Z odstavce jasně plyne fakt, že člověk se nepoučil a asi i nikdy nepoučí.
Úplně by stačilo, kdyby města podporovala lidi v třídění odpadu třeba zlevněním svozu 

nebo formou soutěží, kdo vytřídí nejvíce odpadu. Také by stačilo, kdyby lobbisté a ekoteroristé 
v potravinářském průmyslu nahradili palmový tuk například řepkovým nebo slunečnicovým. 
Ekologie a víra by se také mohla stát tématem pro Radu starších v Blansku, nebo ji lze zařadit 
do hodin náboženství, ale tohle nechám na uvážení bratra faráře. Také mě napadlo, že bychom 
se my, „blanenští husité“, mohli příští rok zúčastnit akce Ukliďme Česko.  

Váš bratr Michal Tesař

OTÁZkY, kTEré NÁs ZAJÍMAJÍ
křesťan a politika

V říjnu proběhnou v naší zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je tedy 
aktuální položit si následující otázky. Měl by se člověk hlásící se ke Kristu zajímat o politi-
ku? Měl by chodit k volbám? Je správné, aby byl případně členem některé politické strany 
a prosazoval její program? Pokusme se na tyto otázky odpovědět. 

Jsou křesťané, kteří věří, že správné je o politiku se nezajímat a k volbám nejít, neboť jde 
o „světskou záležitost“ a Boží království není z tohoto světa (Jan 18, 36). V dějinách se setká-
váme s různými názory na vztah církve ke státní moci a k politice. Od počátku 4. století, kdy se 
v Římské říši z pronásledované prvotní církve stala církev „státní“, usilovala během středověku 
o politickou moc. Panoval názor, že politika má být ve službě Boží věci. V době reformace se 
pak začaly objevovat myšlenky o odmítnutí politické moci církví. Například jeden z nejvýznam-
nějších představitelů české reformace Petr Chelčický odmítal zcela světskou moc církve, Martin 
Luther učil, že světská správa má svou oblast, kde se jí křesťané mají bezvýhradně podřídit, 
a na druhé straně nemá světská správa zasahovat do církevních záležitostí. Ke skutečné odluce 
církve a státu však došlo poprvé až za francouzské revoluce 1789–1799. V naší republice je 
v současnosti odluka státu a církve téměř plně praktikována, dosud však stát na činnost církví 
částečně finančně přispívá, uznává také sňatky uzavřené před pověřenými zástupci církví. 

Co nám říká o této problematice Boží slovo? Ve Starém zákoně vlastně nic, pouze se zde 
dozvídáme, že někteří Izraelité, kteří žili v cizí zemi, zde dosáhli z Boží vůle významného po-
litického postavení (Josef egyptský i Daniel dosáhli de facto funkce předsedy vlády v Egyptě, 
resp. v Babyloně). Podíváme-li se do Nového zákona, z evangelií zjistíme, že Pán Ježíš vždy 
odmítl přijmout politickou moc, když jej lid chtěl provolat králem. Velmi známý je pak jeho 



NAŠI kNĚŽÍ
V prázdninovém čísle farního zpravodaje jsme měli vzpomínku na bratra faráře 
Františka Nygrýna. Tato vzpomínka se stala inspirací pro nový seriál na pokračování, 
který se bude jmenovat „Naši kněží“.
V jednotlivých medailoncích si připomeneme kněze, kteří za téměř sto roků působili 
na Blanensku i Vyškovsku. V zářijovém čísle si představíme blanenského „prvofaráře“ 
JuC. Františka Náhlíka.

František Náhlík  * 20. březen 1872 – † 9. říjen 1945
Narozený 20. března 1872 v Orlici u Kyšperka v Čechách, okres Žamberk. Gymnasiální studia 
konal ve Vysokém Mýtě, seminář v Hradci Králové. Jako ř. katolický kněz byl kaplanem 
v Horním Jelení, Dašicích u Pardubic, farním administrátorem a farářem ve Vysokém Chvojně 
u Holic a naposled farářem v Rovni u Holic.
Když vycítil rozpor mezi vnitřním přesvědčením a učením církve, dal se zapsat na Karlovu 
právnickou fakultu v Praze a v 5 letech složil všechny 3 státnice. Odešel ze služeb církve 
ř. katolické a stal se úředníkem podpůrného fondu legionářského při ministerstvu národní 
obrany v Praze. Za svého působení v odbočce v Brně navštěvoval čsl. bohoslužby a seznámil 

výrok, že máme dát „co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu“ (Matouš 22, 21). V epištole 
Římanům (13, 1) apoštol Pavel píše: „Každý ať se podřizuje státní moci, neboť není moci, leč 
od Boha“. Přitom ale „Boha je třeba poslouchat, ne lidi“ (Skutky 5, 29), takže věrnost Bohu 
má přednost před podřízením se komukoliv, tedy i státní moci. Celý Nový zákon nám ukazuje, 
že vznikající církev nikdy neusilovala o světskou moc, ale o proměnu života jednotlivce, aby 
byl světu „solí a světlem“ (Matouš 5, 13-14), tedy aby žil v souladu s Božími principy a tím 
měl pozitivní vliv na své okolí. Důležitá je určitě i Pavlova výzva: „Na prvním místě žádám, 
aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, 
kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti 
a vážnosti.“ (1. Timoteovi 2, 1). 

Je nepochybné, že okolní svět nás ovlivňuje, dává nám mantinely, možnosti, míru svo-
body. Jestliže máme být tomuto světu solí a světlem, měli bychom se snažit v rámci svých 
možností usměrňovat světskou moc tak, aby její vláda byla co nejvíce v souladu s Božími 
zásadami. Máme totiž dvojí občanství. Jsme občany Božího království, ale také konkrétního 
světského státu, kde máme svůj díl odpovědnosti za jeho obyvatele. Proto nesmíme vyklidit 
pole správy věcí veřejných a svěřit rozhodování lidem, kteří někdy nemají žádné zásady 
a zábrany a jednají v rozporu s Božím řádem, proti zájmům církve i obyvatelstva. Jít, nebo 
nejít k volbám je svobodným rozhodnutím každého občana, ale i rozhodnutí nejít k volbám 
má politické důsledky. Jsem přesvědčen, že bychom měli politické dění pozorně sledovat 
a k volbám jít. Věřím, že se křesťan může v politice i aktivně angažovat, ale vše, co prosa-
zuje, musí být v souladu s Božími zásadami. Např. těžko by mohl souhlasit s uzákoněním 
manželství pro osoby stejného pohlaví, protože něco takového je zcela jasně v zásadním 
rozporu s Božím ustanovením pro manželství a rodinu. 

Pokud k volbám půjdeme, modleme se za to, abychom volili co nejlépe. Ne na základě 
slibů politiků, toho, jakou si dávají „nálepku“, nebo jaké označení jim dávají jiní, ale podle 
toho, jaké „ovoce“ již přinesli a jaké lze od nich očekávat, zda budou usilovat o zajištění 
svobodného života v naší zemi včetně svobodného šíření Kristova evangelia. 

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory



BOhOsLuŽBA
Vážené sestry, vážení bratři, přátelé v kristu,
v červnu tohoto roku jsme se s bratrem farářem Martinem domluvili (a byl to jeho nápad), že 
bych mohl pro naši obec připravit desetidílný seriál, který vychází z textu Vladimíra Hraby 
(2018) Kristus vprostřed nás. Důvod je prostý, nejen bratr farář a já, ale i bratr Jarek Jura jsme 
trochu neskromně vyhodnotili text bratra Hraby jako velice cenný a přínosný a domníváme 
se, že by rovněž bylo dobré ho šířeji zpřístupnit naší obci. Přiznám se, že bylo a je velice 
těžké dělat výňatky z textu, kde člověku přijde důležité úplně vše. Nicméně se o to pro vás 
pokusím. Jeho publikace je o výkladu naší liturgie a malé liturgiky. Někdy se nám stává, že 
zapomínáme na to, proč zrovna naše československá (husitská) liturgie je právě taková, jaká 
je. Myslím, že máme v rukou klenot z Boží milosti. Važme si jej. S radostí i vděčností bych 
vám rád nabídnul nový seriál o naší bohoslužbě. Váš bratr Mgr. Michal Ševčík

se s čsl. duchovními. Protože si stěžovali na nedostatek sil, nabídl se jim k výpomoci. Jako 
představený odbočky měl dostatek volného času. Když viděl, že souhlasí vše s jeho vnitřním 
přesvědčením, a pracovníků je třeba, přešel – ač finančně si poškodil – zcela do služeb církve 
1. července 1928 jako pomocný duchovní v Brně. 
1. května 1929 byl jmenován farářem v nově založené náboženské obci v Blansku, kde 
působil do 1. listopadu 1938, kdy odešel na zasloužený odpočinek. 

První bohoslužby bratra faráře JUC. Františka Náhlíka v blanenské sokolovně  
1. května 1929. Kolem stolu Páně členové rady starších a jejich rodinní příslušníci.

Pokud mu to stáří a choroba dovolovaly, vypomáhal obětavě bohoslužbami i řízením církevního 
zpěvu jsa jeho milovníkem a dobrým hudebníkem. Když pak byl nucen i toho pro chorobu 
zanechati, snášel svůj osud trpělivě až do 9. října 1945, kdy skonal.
Byl dobrým rádcem a učitelem, svou práci konal rád. Vynikal ušlechtilostí, skromností a svým 
vážným a laskavým chováním, přátelským úsměvem a nezištnou ochotou získal si úctu a lásku 
všech, kdo s ním přišli do styku. „Věčná mu paměť!“ 
(Zdroj: Pamětní kniha Církve československé v Blansku.) Připravil bratr Jaroslav



Československá (husitská) liturgie
Díl I. – Úvod

Jsoucno, zázrak. Pravda, že něco existuje je sama o sobě největším zázrakem. Vprostřed 
skutečnosti existence je existence Bytí a ta je reprezentována člověkem. Bytostí, která je 
schopna něčeho dobrého, nadějného a přesahujícího. Člověk, který je schopen být sám sobě 
otázkou a který se ptá – „odkud, kam, k čemu, proč?“ Zkušenost mu zároveň praví, že nikdy 
nebude se svou otázkou po vlastním Bytí hotov. u člověka jako jediného tvora nacházíme 
náboženský projev.
Náboženství je latinsky religio. Neznáme původ tohoto slova. Náboženství je něčím naprosto 
úžasným. Je výrazem – artikulací schopnosti člověka se přesahovat, výraz nekonečnosti 
lidské naděje, opravdových potřeb a přáním. Z fenomenologického hlediska se také jedná 
o styk s posvátným. Náboženství má totiž svůj určitý, artikulovaný a veřejný výkon. Tohle 
je velice významné. Zde je obranná hráz proti mylným dojmům, že náboženství je pouhým 
přesvědčením, citem, teorií, názorem či jen zcela soukromou záležitostí. Má svůj závazný 
a veřejný rozměr. Bytostným vyjádřením této skutečnosti je kult a v jeho rámci rituál. Rituál 
– pěstit půdu, aby plodila, jak by řekli latiníci. Smyslem a jádrem kultu je zpřítomnění 
božstva. Zjevení se zpřítomňuje tehdy, provádí-li slova a úkony, které božstvo samo ustanovilo 
(předzřídilo). Kultem však není jen toto rituální a veřejné (čili viditelné a slyšitelné), ale 
i osobní přijetí a následování božstva, sebepodrobení se pod jeho svrchovanost, vzývání 
a plnění jeho vůle. Kult využívá slov, modliteb, gest, zvyklostí, jazyka, formulí a dalších 
znaků. To vše se odehrává v prostoru a čase. O kult se pečuje.
Věci přírodního rázu symbolizují božské věci, po posvěcení nabývají jiné účinnosti. 
Posvátně zpřítomňují božské bytí. Vnějším rámcem rituálu jakožto kultického dějství je 
ceremoniál. Biblické náboženství stojí na přesvědčení, že jediný pravý Bůh se člověku sám 
zjevuje a tak se s člověkem sebesdílí a vytváří podmínky, aby člověk mohl naslouchat jeho 
slovu. Toto dědictví máme ze starého Izraele, který poznal zjevení jediného pravého Boha. 
A nešlo o bohy či přírodu, ale o Boha, který dává člověku etický kodex, aby nebyl ztracen. 
Nejedná se o formální vztah, ale vztah živý, skutečný a vášnivý. Hospodin je Bohem žárlivě 
milujícím. Co je pro nás důležité, to je skutečnost, že nejprve Bůh stojí u lidského srdce 
jako naprostá jinakost, jako svatost, je to Bůh, který dává člověku znát svoji transcendenci, 
jinost (odlišnost od člověka), aby s ním z lásky vstoupil v obecenství jako Deus relevatus. 
Bohoslužba je aktem obecenství s živým, přítomným Bohem. 
Hlavní událostí biblického lidu je poznání Boha jako angažujícího se pro člověka a z lásky 
a svobodného příslibu člověka zachraňujícího. Boha, který svůj lid vyvedl z otroctví v Egyptě. 
Jako Boha, který vstoupil do časovosti a v prospěch člověka zde jedná. Víra je tím, co překonává 
pouhý prostor archetypů a prostého opakování. U Boha je možné úplně všechno. Víra je 
nejvyšší svobodou, jakou si člověk může představit. Svobodou zasahovat do ontologického 
statusu makrokosmu, svobodou tvůrčí. Svobodou, která nachází svoji záruku a jistotu v Bohu. 
uprostřed Římem okupovaného Izraele v počátku našeho letopočtu, Izraele plného 
očekávání mesiáše jako prostředníka záchrany, vystoupil Ježíš z Nazareta, zvaný 
kristus...
(Použitá literatura: Hraba, Vladimír: Kristus vprostřed nás. 2018.)

Připravil bratr Michal Ševčík.



5 písmen:  
chemie, právo, syntax

6 písmen: 
fyzika, logika, optika

8 písmen: 
biologie, ekonomie, geologie, 
medicína, teologie

10 písmen: 
astronomie, matematika, 
psychologie, sociologie

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

a odměníme knihou. 
Vaším úkolem je vepsat 
názvy různých vědních oborů 
do tabulky tak, aby se správně 
křížily (vždy shora dolů 
a zleva doprava). 
V šedých políčkách pak vyjde 
tajenka.
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51

3

6

24

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání 
zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím 
a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný 
čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete 
se kdykoli.
 pamatujme při modlitbě v září 2021:
-  za naplnění lidí láskou k Ježíši, aby se i dalším členům našich rodin dostalo daru víry,
-  za naplnění mladých lidí touhou po čisté a rovné cestě životem,
-  za požehnaný start nového školního roku všem dětem, studentům, rodičům i učitelům,
-  za bratra faráře a všechny obětavé spoluslužebníky na Božím díle v našich farnostech,
-  za naše obětavé kostelníky a varhaníky, za radost ze služby,
-  za naše stárnoucí bratry a sestry ve víře, aby je Pán Bůh posiloval v neduzích a nemocích 

na těle. 
Vaše sestra Lidka



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

B o h o s l u ž b y  v  Z Á Ř Í  2 0 2 1
pátek 3. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 15. po Duchu svatém

Text evangelia: Marek 7, 24-37
Zpíváme píseň: 19, 15

5. 9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

10:30 Blansko Zahradní slavnost
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice  Sbor Páně  
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

pátek 10. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 16. po Duchu svatém

Text evangelia: Marek 8, 27-38
Zpíváme píseň: 111, 84, 186

12. 9. 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  
17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu

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

Neděle – 17. po Duchu svatém

Text evangelia:  Marek 9, 30-37
Zpíváme píseň: 117, 49, 163

19. 9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

pátek 24. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 18. po Duchu svatém

Text evangelia: Marek 9, 38-50
Zpíváme píseň: 71

26. 9. 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

Úterý – knížete Václava 28. 9. 9:00 Blansko Dřevěný kostel


