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Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
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BIBLICKÝ VERŠ NA PROSINEC
„Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás
všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od
prvního dne až doposud.“
(List Filipským 1, 3)
Milé sestry, bratři a všichni přátelé našeho společenství.
Požehnaný adventní a vánoční čas nám všem.
Snad každý z nás někdy hrál nějaký kolektivní sport, byť jen
rekreačně. A právě při těchto sportech je velice důležité umět
si přihrávat, počítat i se svými spoluhráči. Dobrá přihrávka je většinou více než polovina
cesty k cíli, k získání branky, bodu, skórování. Asi proto v některých sportech je rozhodující
přihrávka i bodově hodnocená, například při kanadském bodování v ledním hokeji. I v životě
se občas ocitáme v situaci, kdy potřebujeme dobrou přihrávku. Je před námi nějaký úkol,
spletitá věc, komplikovaný případ, a my jej potřebujeme úspěšně zvládnout.
Navíc občas jsou to věci, do kterých se nám příliš nechce, očekáváme nepříjemný či
komplikovaný průběh. Promýšlíme, jak to všechno udělat, zařídit, připravujeme různé
varianty, scénáře a strategie. Radíme se s přáteli a snažíme se najít správnou cestu. Prosíme
Boha o pomoc. A pak přijde hodina Há. Musíme jít a udělat, co je třeba. Drama vrcholí.
Začíná hlavní děj a my si stále pro jistotu rekapitulujeme, co všechno může nastat a jak
my na to budeme reagovat. A náhle… Vše je trochu jinak. Scénáře padají, problémy se
rozplývají, jako kdyby tam s námi byl ještě někdo jiný a vydatně nám pomáhal. Já tomu
říkám Boží přihrávka. Samozřejmě, někdo na to například řekne, to byla telepatie,
náhoda... Ale já si trvám na svém, byla to Boží přihrávka. Nespočívá to v tom, že někdo
udělá něco za nás, bez našeho přičinění. Bůh nedělá věci za nás, ale s námi. Proto je
důležité, abychom především my udělali, co je třeba - ten první krok. A také, abychom
nezapomněli, v koho a komu věříme. Já jsem za každou Boží přihrávku vděčný. Navíc nás
tento Boží čin inspiruje k následování. I my si máme umět mezi sebou přihrávat, nebýt
sólisty. Být dobrými spoluhráči. Hledat především to, co nás spojuje. Přes svoji různost
a originalitu, kterou od Boha máme, být schopni utvořit dobré a fungující společenství
– církev. Přeji každému z nás, ať vnitřně přijmeme, že i letošní advent a vánoční čas,
který máme možnost prožít i v našem společenství, je báječnou Boží přihrávkou. Máme
svobodu na ni zareagovat, ale i promarnit. Jsou však přihrávky, které se neopakují…
Váš bratr Petr
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2. AŽ 4. neděle adventní

Od západu slunce 24. 12.
začíná doba vánoční
25. 12. Hod Boží vánoční
–  Narození Páně

24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně

27. 12. Jana Evangelisty

28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek

30. 12. Rodiny Páně

31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu

26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpána

MODLITBA
Děkujeme Ti, Bože, za spásu, kterou jsi nám dal v Ježíši Kristu. Děkujeme Ti
za čas, který nám dáváš k nápravě našich skutků a k smíření s Tebou a s druhými
lidmi. Děkujeme Ti za letošní adventní čas. Kéž jej prožijeme v míru a pokoji,
v blízkosti těch, které nám posíláš do naší cesty životem. Prosíme Tě, buď
s námi. Amen
(Bratr Vlastík)

SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI
Evangelium letošního liturgického roku
Od první adventní neděle jsme začali společně prožívat nový liturgický rok. Naším
letošním průvodcem bude Lukášovo evangelium.
Východiskem a jádrem celého tříletého cyklu biblických čtení i každé jednotlivé neděle
a svátku je evangelium, respektive čtení z jednoho ze čtyř spisů evangelia. V roce A zaznívá
čtení z Matoušova evangelia, v roce B přichází na řadu čtení z Markova evangelia
a v letošním roce C je lekcionář zaměřený na čtení z Lukášova evangelia. Janovo
evangelium je vřazené do všech tří let, zejména se oddíly z něho čtou v době velikonoční.
Čtení evangelia je základem a ústředním bodem části bohoslužby slova a celého lekcionáře
(knihy z níž čteme při bohoslužbách). K poselství evangelia se typologicky vztahuje
starozákonní oddíl, ať již ze Zákona, Proroků nebo Spisů. Touto tematickou návazností
a propojeností evangelia a starozákonního čtení je posílena a vyzdvižena jednota Starého
a Nového zákona. Ukazuje se tak celistvost Bible a návaznost a gradace událostí dějin
spásy v ní dosvědčovaných a vrcholících v Ježíši Kristu (srov. Lukáš 24, 44; J 5, 39).
S typologickou metodou „starozákonních předobrazů“ se setkáváme ve starověku
i středověku. Například v utrakvistických bohoslužebných knihách se vyskytují výtvarné
motivy ze Starého zákona propojené s výjevy z Nového zákona. Starozákonní texty jako
zaslíbení, k jehož naplnění dochází v Ježíši Kristu, zaznívají v době adventní a vánoční.
V řadě A a B jsou to předně texty z proroka Izajáše a v řadě C i čtení z proroků Jeremiáše,
Malachiáše, Sofonjáše a Micheáše. O vánočních svátcích jako starozákonní čtení zaznívá

poselství především z knihy proroka Izajáše. Starozákonní prorocké texty se vztahují
k velikonočním událostem Kristova utrpení (Izajáš 52. a 53. kapitola), ale i k události
o letnicích – seslání Ducha svatého (Joel 3. kapitola a Ezechiel 37. kapitola). V době
velikonoční se místo starozákonních textů čtou oddíly z knihy Skutky apoštolů jako
svědectví o vzkříšení Ježíše Krista. Tyto části, zejména kázání apoštolů, obsahují řadu
odkazů na Starý zákon
Evangelium podle Lukáše
(zkratka L nebo Lk) je třetí kniha v pořadí Nového zákona, nejdelší ze čtyř
kanonických evangelií. Spolu s Matoušovým a Markovým evangeliem patří mezi
tzv. synoptická evangelia. Lukášovo evangelium i Skutky apoštolů, které na ně navazují,
jsou věnovány jistému Teofilovi, aby si mohl učinit přesnější obraz o věcech, o kterých
již slyšel mnoho nejednotných zpráv.
Text je dílem vzdělaného člověka Lukáše vedeného plně Duchem Svatým s dobrou
řečtinou a s větší slovní zásobou, než mají ostatní tři evangelia dohromady. Evangelium
vzniklo dříve než kniha Skutků, která se na ně odvolává (Skutky apoštolů 1,1). Stará
tradice připisuje spis lékaři Lukášovi (Koloským 4, 14), i když v evangeliu není jmenován.
Nejstarším písemným dokladem je Zlomek Muratoriho (kolem 200 n. l.), Lukášovi
je přičítá také Órigenés, Tertullian a další z téže doby. Lukáš doprovázel apoštola
Pavla na jeho cestách, mohl hovořit s očitými svědky a nahlížet do písemných záznamů.
Na základě toho křesťanská tradice usuzovala, že evangelium vzniklo nejspíše v Kaisareii
někdy v době tamějšího Pavlova vězení (asi v letech 56 – 58 n. l.).
Nejstarší zachované rukopisy (papyrus P75, Sinajský a vatikánský kodex) však mají pouze
nadpis „podle Lukáše“. Autor téměř jistě používal text evangelia Markova a pravděpodobně
psal až po zboření Jeruzalémského chrámu roku 70. Ze srovnání s evangeliem
Matoušovým soudí biblická kritika, že oba používali i dnes ztracenou sbírku Ježíšových
výroků, která se obvykle nazývá Q (z něm. Quelle, pramen). Většina moderních badatelů
proto soudí, že spis vznikl někdy mezi léty 70 – 90. Podle staré tradice psal Lukáš své
evangelium na základě vyprávění Ježíšovy matky Marie.
Lukáš zřejmě psal pro křesťany, kteří ke křesťanství konvertovali z pohanství, což už tehdy
díky Pavlově reinterpretaci nepředstavovalo žádný problém. Jeho řečtina je uhlazenější než
u druhých evangelií, je v ní několik latinských slov a téměř žádná hebrejská. Z 1151 veršů
Lukášova evangelia je 544 vlastních, 565 téměř totožných s Matoušovým evangeliem,
430 s Markovým (z toho 389 je společných všem třem). Lukáš uvádí 17 Ježíšových
podobenství, která v ostatních evangeliích chybí, a 28 zřetelných citátů ze Starého zákona,
vesměs podle řeckého znění.
Lukášovo evangelium se vyznačuje velkou pozorností k chudým, k ženám a dětem
a vůbec k lidem na okraji společnosti. Pouze v Lukášově evangeliu je zpráva
o Zvěstování Marii, o pastýřích v Betlémě, o Ježíšově dětství, podobenství o milosrdném
Samaritánovi, o ztraceném synu a další.
Pro vás ráda připravila sestra Radka

Marie, matka Páně
Po celý advent nás Boží slovo doprovází k vyhlížení zaslibovaného Mesiáše. Vánoce jsou
slavností narození našeho Spasitele.
Starozákonní proroci, ale také Jan Křtitel neodmyslitelně patří k duchovnímu vnímání
adventu. Je to však také Marie, která zřetelně vystupuje ze svědectví Písma. Právě jí
budeme věnovat svoji pozornost v nadcházejícím textu.
Bratr Martin
Velebí duše má Pána
Magnificat anima mea Dominum (Lukáš 1, 46 – 55), to jsou známá počáteční slova Mariina
chvalozpěvu, který je vrcholem Lukášem popisovaných událostí, jež prožívala matka
našeho Spasitele před narozením Ježíšovým. Nazaret, místo, kde byla pro ni nečekaně
zastižena poselstvím o tom, že nalezla milost u Boha a že je jím vyvolená, aby počala
a porodila Syna, jemuž dopředu je dáno jméno Jehošua – Ježíš, což se překládá Hospodin
je spása. Z Mariiných úst tehdy zaznělo ano. Marie jako věrná služebnice Páně pokorně
přijala Boží slovo, Maria počala, přijala svůj úděl v plánu Boží spásy (L 1, 37).
Pak následuje Lukášem popisované úžasné setkání dvou žen – Marie a Alžběty v místě,
které je označeno jako Ain Karim v blízkosti Jeruzaléma, kam Marie vážila cestu dlouhou
téměř 140 km (L 1,39-45). Nastalo setkání dvou, pro svět obyčejných, ale zároveň
nevšedních žen. Je to svědectví o tom, že Bůh přichází zdánlivě nepozorován do všednosti,
ba obyčejnosti. Proto ten jásot: „Jak jsem si to zasloužila, že matka mého Pána přichází?“
Pohyb dítěte a zvolání Alžbětino – to je předzvěst naplnění času spásy. Požehnaná mezi
ženami – to je „superlativ“ – požehnaná nejvíce mezi všemi rodičkami. Syn dává podle
starověkého přesvědčení vždy důstojnost matce – požehnání mající svůj zdroj v Ježíši
dává o to více důstojnost té, jež má úkol zrodit očekávaného Mesiáše, Spasitele světa.
Požehnání Boží tak provází neustále všechny, kdož přijali od Boha poslání. Ano, Bůh
sestupuje k člověku proto, aby se mohl radovat, jásat. Obyčejné ženy, ale zároveň
výjimečné. Alžběta v rozpoznání toho, s kým se setkává, Maria v otevřenosti vůči Bohu.
A tak po Alžbětiných slovech – blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo
řečeno od Pána, Maria chválí Boha slovy, která se stala hymnem církve. (Pozn.: hymnus
= zpěv na počest Boha, text vznešeného, slavnostního rázu.) Maria ve svém hymnu Boha
chválí – vyslovuje uznání. Vždyť její vyvolení od Boha zrodit věky očekávaného Mesiáše
je hodno chvály. Chvála je vyjádřena ve slově velebit, tj. chválit, oslavovat toho, kdo si
zaslouží úctu, v tom je vyslovení vděku za uskutečněnou dobu spásy, záchrany člověka.
Mariin chvalozpěv je radostný a Mariina radost má doslova nakazit k společnému zpěvu,
ke chválám všechny, kdo poznali Boha v Ježíši Kristu.
Předobrazem Mariina chvalozpěvu jsou chvály žen z dávných časů. Mirjam, sestra
Áronova, zpívá, vyjadřuje radost z přechodu mezi vlnami Rudého moře. Velebí Hospodina
za dar nabízené svobody. A její zpěv strhuje pak další ženy, které doprovázejí zpěv
v tanečním reji za doprovodu bubínků. Chvála za vysvobození z rukou nepřátel, za dar
svobody. (Ex 15,20) Dále si připomeňme chvalozpěv Chány, která byla ponížená díky
své neplodnosti, posmívaná Peninou, první ženou svého muže Elkány. (1S 1,1-7) Chána

ve svatyni v Šílu se modlila za dar mateřství. Bůh ji vyslyšel (1S 1,9n). Proto Chána
znovu přichází, děkuje, raduje se a velebí Boha. A činí slib. Zasvěcuje své dítě, pozdějšího
proroka Samuela, službě Bohu. (1S 2,1-10)
Maria se také raduje a velebí Boha, že se k ní Bůh snížil a že lidstvo skrze ni dostává šanci.
Do světa v určeném čase přišel, přichází a znovu přijde Boží Syn, který učiní vše pro naši
záchranu. A to stvrdil prolitím své krve za všechny na potupném popravčím znamení,
kříži, který se pro nás stal znamením spásy. Hymnus Magnificat můžeme rozdělit do tří
částí. V první Maria jásá, přijímá svou roli být matkou Spasitele světa, jásá, že se Bůh
k ní, pro svět nepatrnou, sklonil, označuje se jako služebnice – a v tom je zahrnuta její
pokora, důvěra i víra. Uvědomuje si, že ona je vyvolená k naplnění dávných zaslíbení, je
vyvýšená, i když v dané situaci nesoucí ve svém lůně dítě je pro svět ponížená, vždyť už
byla snoubenkou Josefovou, což bylo závazné již jako manželský vztah. Za to je Maria
hodna úcty. Pro její vyvolení Bohem ji mají blahoslavit všechna pokolení, všechny národy.
Blahoslavit, tj. velebit, vzdávat jí díky, uctívat, vyjadřovat vděčnost. Naplňujeme to v naší
církvi? Toť otázka. Zpěvník Farského (1922) obsahoval několik mariánských písní,
Stiborův Zpěvník (1922) kromě převzatých od Farského obsahoval i věřícími oblíbenou
Tisíckráte pozdravujem tebe. V současném Zpěvníku CČSH (1957) jedinými stopami
mariánskými jsou písně č. 209 – Velebí duše má pravého Boha, č. 210 – „hymnus“ Vánoc
Narodil se Kristus Pán, zde metaforické sdělení, Maria růže, zrodila kvítek Krista, č. 223
– Aj, růže rozvila se, č. 227 – Co se tak svítí v Betlémě, č. 228 – Veselé vánoční hody,
č. 229 – Zpívala synu matička, č. 233 – Nesem vám noviny – zde text pozměnil ve svém
Zpěvníku již Farský – původní „Synáčka zrodila čistá panna“ nahradil „Synáčka zrodila
dívka čistá“, č. 318 z Dodatku (1994) – Velebme vždy s veselím a č. 244 – Podle kříže
plna žalu (parafráze Stabat mater). Snaha o biblickou orientaci církve v 50. letech byla
jistě správná, ukazuje se však, že proklamovaný christocentrismus nemůže být naplněn bez
Marie. Vždyť zvěst o Marii nás provází církevním rokem, patří k adventnímu očekávání,
k vánoční radosti, k poselství o kříži i ke zprávě o společných modlitbách ve večeřadle
za dar zaslíbeného Ducha svatého, jichž se s apoštoly účastnila i Maria s dalšími ženami.
Nesmíme také zapomínat na to, že v Mariiných životních peripetiích trpící a bolestné mateřství
je vždy doprovázeno obdivuhodným díkůčiněním. V 2. části svého chvalozpěvu Maria velebí
Boží jméno jako svaté, oslavuje zkušenost svého národa v dějinách i v přítomnosti s Bohem,
který je milosrdný – ten, který je soucitný, projevující milost svému lidu v odpouštějící
lásce. Maria oslavuje ve svých slovech Boží kralování, které se liší od pozemských vlád.
Základním jeho atributem je jeho spravedlivost, což je naznačeno ve slovech, že Bůh
rozptyluje pyšné, svrhuje mocnáře, diktátory z trůnu, ve svém milosrdenství se ujímá
pokorných, chudých. Ujímá se těch, kdo se ho bojí. Když toto někdo slyší ze světa, tak kroutí
nad těmi slovy hlavou, nebo vyjadřuje nesouhlas. Neboť nechápe, protože nezná. Bázeň
před Hospodinem je jedním z darů Ducha svatého. Je to bázeň synovská, ne otrocká, která
je zahlcena strachem. Zde je bázeň projevem úcty, vyjádřením respektu, vděčnosti za to,
co jsme od Boha dostali, neboť on je opravdu věrný ve svém milosrdenství od pokolení
do pokolení. Proto je k němu třeba přistupovat s pokorou po vzoru Mariině.

V závěru pak Maria připomíná zaslíbení, jenž dostal od Boha Abraham, že v jeho
potomstvu budou požehnány všechny národy. Bůh se ujal svého služebníka Izraele –
tj. chopil se vedení, vlády, postaral se o Izrael, zastal se ho. V Neovulgátě čteme: Bůh
pamatoval. Z toho vyplývá, že Bůh začíná uskutečňovat své sliby dané Abrahamovi a jeho
potomkům skrze svého do světa přicházejícího Syna Ježíše Krista, který vchází do světa
proto, aby zbudoval nový Izrael – církev, jejíž je On hlavou. I my jsme služebníky našeho
Pána, a tak s Marií vzdávejme Bohu chválu. Ona nás učí, abychom také řekli, když na nás
leckdy čekají obtížné, nelehké úkoly – ano, staň se mi podle Slova tvého. Vždyť i my
jsme povoláni ke službě v tomto nelehkém čase. Učme se proto u Marie pokoře, chválám
v každém dni. Obnovme svůj vztah i vztah celé církve k Marii. Vždyť od Marie jsme
dostali ten nejúžasnější dar – Krista. Je to pro nás velká výzva, abychom ve svých životech
své okolí obohacovali dáváním jen toho dobrého – ve slovech, skutcích, v drobných
službách, v radosti, ve víře a důvěře v Boží zaslíbení. Po vzoru Mariině chápejme tedy
své životy a své poslání jako službu Bohu a lidem. Proto jak by bylo možno i v naší
církvi nemyslet na matku Spasitelovu s úctou a s ještě větším obdivem. Vzácný příklad
víry a pokory, vzor nejkrásnějšího mateřství, požehnaná mezi ženami, to je Marie, matka
našeho Spasitele Ježíše Krista.
Zdeněk Kovalčík, farář ve Zlíně
Připomínka svátků, které jsme si nepřipomněli ve farním zpravodaji v loňském roce
Prvomučedník Páně – Štěpán – 26. prosince
Štěpán byl křesťanský kazatel a jáhen neboli diákon (tj. člověk pověřený vykonáváním
služby charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách,
předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství), byl prvním mučedníkem křesťanství
(prvomučedníkem).
Štěpán byl členem prvokřesťanské jeruzalémské obce, její řecky mluvící části. Dostal se
do sporu s aramejskou většinou, která zachovávala judaistickou rituální praxi, zatímco
„helénisté“ již tehdy židovské obyčeje odmítali. Židé Štěpána křivě obvinili, že „mluví
rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu“ (Sk 6, 11) a po procesu před židovskou radou ho
jako údajného rouhače proti judaismu ukamenovali.
Štěpánova konce se podle Skutků apoštolů účastnil i Saul, později po obrácení
na křesťanskou víru známý jako apoštol Pavel, který je právě v této souvislosti uveden
jako horlivý pronásledovatel křesťanů. Saul neboli Šavel z Tarsu byl Štěpánův spolužák,
kolega a hlavně ideový sok.
Letopočet události je nejistý, klade se do období mezi léta 36 a 40, za místo Štěpánovy
smrti tradice považuje okolí Damašské brány.
Až do konfliktu se Štěpánem se jeruzalémské církevní společenství stále považovalo
za součást židovství. Konfliktem došlo k rozštěpení židů a křesťanů. Po Štěpánově smrti
začalo první pronásledování křesťanů, které ovšem vedlo i k rozšíření nového náboženství
mimo Palestinu prostřednictvím uprchlíků z Jeruzaléma.
Hlavní svátek mučedníka Štěpána byl již od zavedení vánočního svátku stanovený na den
následující po slavnosti Narození Páně, aby se vyjádřilo těsné spojení Ježíše a jeho prvního
mučedníka; na Západě se tak slaví 26. prosince.

Jan Evangelista – 27. prosince
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. Byl synem rybáře Zebedea,
matka Salome byla sestrou Marie, matky Ježíše Krista; Jan a Ježíš tedy byli bratranci.
Původně byl rybářem, později učedníkem Jana Křtitele, aby se nakonec mohl stát
i apoštolem - jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Apoštolem byl i jeho bratr Jakub
(Jakub Zebedeův).
Jan byl svědkem Ježíšova křtu, společně s Jakubem a Petrem byli svědky vzkříšení
dcery Jairovy, proměnění Páně na hoře i Ježíšovy úzkosti v Getsemanech. Byl jediným
apoštolem pod křížem, viděl Ježíšovo ukřižování. S Petrem slyšel jako první zprávu
Marie Magdalény, že Ježíš vstal z mrtvých, a viděl prázdný hrob. Se vzkříšeným Ježíšem
se setkal a viděl jeho rány, spolu s ostatními učedníky byl u toho, když Ježíš vystupoval
na nebesa, i poté když seslal Ducha svatého.
Apoštol Jan byl učedníkem, „kterého Ježíš miloval“. Proto bývá někdy označován jako
„miláček Páně“. Znát ho můžeme také pod jménem Jan Evangelista. Evangelista znamená,
že je autorem jednoho z kanonických evangelií, tedy těch, která jsou zahrnuta do Nového
zákona. Ta jsou celkem čtyři – evangelium podle Marka, Matouše, Lukáše a Jana.
Evangelium podle Jana bylo napsáno v řečtině, pravděpodobně do roku 90 n. l. Kromě
evangelia je Jan autorem i tří listů a knihy Zjevení (poslední knihy Nového zákona).
Stal se jediným apoštolem, který zemřel přirozenou smrtí (kolem roku 100 n. l.).
Den betlémských dětí – Mláďátek – 28. prosince
Jako Mláďátka či Neviňátka jsou označovány děti, chlapci do dvou let věku, které podle
Matoušova evangelia nechal v Betlémě zavraždit král Herodes Veliký po narození Ježíše.
Král Herodes Veliký vládl z milosti Římanů v Jeruzalémě od roku 37 před Kr. až do své
smrti na jaře roku 4 před Kristem. Z těchto údajů plyne zdánlivý paradox: Ježíš se
narodil nejméně čtyři roky před naším letopočtem. Je to způsobeno chybou, které se
v šestém století po Kristu dopustil učený mnich Dionysius Exiguus, když se pokoušel
určit rok Kristova narození, který by mohl sloužit jako východisko křesťanského
letopočtu. Ani rok 4 před Kristem však není s ohledem na další historické prameny
příliš jistý; jako nejpravděpodobnější rok narození Ježíše Krista je v současné době
uváděn rok 7 před naším letopočtem.
Svátek Mláďátek připadá na 28. prosince a v koloběhu velkých vánočních svátků
a chystaných oslav Nového roku se dnes již moc nepřipomíná. Mláďátka nebo také
Neviňátka, jak se lidově svátku říkalo, odkazují na událost, kterou zmiňuje Matouš
v evangeliu: „Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který
vyzvěděl od mudrců.“ Herodes byl posedlý mocí a ze strachu o udržení trůnu nechal
zavraždit své možné i skutečné protivníky i rodinné příslušníky. Betlémské děti nechal
zabít jen proto, aby měl jistotu, že jej nový židovský král nepřipraví o vládu. Tyto děti
byli vlastně prvními, kdo položil život za Krista. Západní církev začala tento svátek
slavit na přelomu 4. a 5. století.

Herodes byl krutý, v evangelijním podání je postavou negativní, na druhou stranu
byl jedním z největších panovníků té doby ve Středomoří, schopný vojevůdce
a administrátor. Nechal přestavět Jeruzalémský chrám a proměnil jej v honosnou
stavbu. Původní chrám Šalomounův, taktéž známý jako První chrám, byl zničen
kolem roku 587 př. n. l., kdy se Židé ocitli v babylonském zajetí. Po jejich návratu
(umožněném ediktem nového pána Babylonie, perského krále Kýra II., jímž byla
vyhlášena náboženská svoboda), zbudovali Židé Druhý chrám, zhruba 70 let po zničení
prvního chrámu. Stál na Chrámové hoře od roku asi 516 př. n. l. do roku 70 n. l.,
kdy byl zničen Římany. Dodnes se z chrámu zachovala část jeho vnějšího opevnění
nazývaná Zeď nářků a v místech chrámu zvaném Chrámová hora byly na konci
7. století po islámské expanzi postaveny mešita a Skalní dóm. Zničení Druhého
chrámu Římany znamenal počátek židovské diaspory. Centrální svatyni pak nahradily
jednotlivé místní svatyně a shromaždiště – synagogy.
Druhý jeruzalémský chrám se vyskytuje i v životě Ježíše Krista. Ježíšova matka Marie
s ním do chrámu přináší oběť za prvorozeného syna, v chrámu se odehrává diskuse
dvanáctiletého Ježíše s učenci (jediná popisovaná příhoda z jeho pozdějšího dětství)
a vztahuje se k němu i vyčištění chrámu, vyhnání kupců a směnárníků z chrámového
nádvoří, po kterém Ježíš prohlásí: „Zbořte tento chrám a já jej ve třech dnech znovu
postavím.“
Vaše sestra Radka

ZVEME VÁS V MĚSÍCI PROSINCI
Věříme, že i v současné situaci s pandemií Covid-19, bude možné měsíci
prosinci 2021, podle stávajících nařízení vlády, slavit bohoslužby a konat i další
shromáždění v týdnu ve farnostech. (Psáno 20. 11. 2021)
Dodržení hygienických opatření je samozřejmostí.
Věříme, že společně vytrváme. Přijďte, počítáme s vámi.
Bratr farář Martin a rady starších
PS: Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte zavolat bratru faráři
na mobil 606 702 768.
CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME V PROSINCI 2021?
Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude letos ponejvíce provázet evangelista
Lukáš, doplňovat jej bude o svátcích evangelista Jan. Nedělní text si můžete dopředu
přečíst doma. Odkaz na evangelium najdete na konci zpravodaje v programu bohoslužeb
nebo ve farním kalendáři.
Na první neděli adventní 28. 11. budeme při všech bohoslužbách slavit svátost Pokání
a veřejnou zpověď, naše příprava na kající dobu adventní a očištění nitra. V tento den
si s sebou přineste své domácí adventní věnce na požehnání a položte je před stůl Páně.

Na čtvrtou neděli adventní 19. 12. budeme slavit svátost pokání a veřejnou zpověď
jako závěrečnou přípravu na slavení Vánoc. Tzv. Vánoční zpověď.
Budou rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému štědrovečernímu
rodinnému stolu.
Na Štědrý den 24. 12. budou sváteční bohoslužby Narození Páně, kdy si také vzájemně
popřejeme.
Hod Boží vánoční 25. 12. přinese hlavní svátek Vánoc.
Budou tradičně rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému Božíhodovému
rodinnému stolu.
Na Štěpána 26. 12. jdeme na koledu s prvním starokřesťanským mučedníkem, jáhnem
Štěpánem s obnovou manželských slibů. Prosím, manželé, přijďte si obnovit své sliby
a poděkovat za další rok společné cesty životem.
Pamatujeme však také i na všechny ovdovělé i rozvedené.
I ti mají své místo v naší farní rodině.
Na Silvestra 31. 12. se koná losování biblických veršů a společný přípitek. Prožijeme
svátost Pokání a veřejnou zpověď, abychom s čistým srdcem vstoupili do nového roku,
své viny a hřích nechme ve starém roce!
Po bohoslužbách se koná silvestrovské posezení pro ty, kdo nespěchají nebo by byli doma
sami. Nebuďte sami, když o vás stojíme!
Poděkujeme též za všechny zemřelé v roce 2021.
Martin Kopecký
SOBOTNÍ RORÁTY V BLANSKU
Je už letitou tradicí, že se v blanenském dřevěném kostele setkáváme k adventním rorátům.
Jsou to zvláštní ranní bohoslužby, které začínají nad ránem, ještě za tmy, a požehnání
končí za rozbřesku nového dne. Je to zvláštní zkušenost, nenechte si ji ujít. Časem vzniku
rorátních bohoslužeb je doba vlády Karla IV. Největšího rozkvětu dosáhly v době husitské.
Řada rorátních písní se zpívá dodnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si
můžete vzít vlastní, nebo si ji zapůjčit v kostele.

Po tři adventní soboty 4. 11. a 18. prosince v 6:30 hodin vás srdečně zveme
k této krásné duchovní zkušenosti. Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou adventní snídani.
Srdečně zveme všechny, kteří si rádi přivstanou!
Bratr Martin
RORÁTY V TÝDNU PŘED VÁNOCEMI V BLANSKU
Druhý cyklus rorátů bude v Blansku těsně před slavením vánočních svátků. V pondělí
20.12., v úterý 21.12., ve středu 22.12. a ve čtvrtek 23.12. vždy v 6:30 hodin u nás
v dřevěném kostele. Srdečně všechny zveme, toto duchovní zastavení nám čas nevezme, ale hodně dá! Věřím, že rádi společně jednou za rok tuto zkušenost zažijeme!
Váš bratr farář Martin

ADVENTNÍ KONCERTY V DŘEVĚNÉM KOSTELE V BLANSKU
V neděli 28. 11. v 17.30 - první adventní koncert – skupina Gavaband, Honza
Gavanda a spol.
V pátek 3. 12. v 17.30 – druhý adventní koncert – Elli Hakobova, Johana
Martínková a hosté
V neděli 5. 12. v 17. 30 – třetí adventní koncert – Komorní orchestr města Blanska
V pátek 10. 12. v 17.30 – čtvrtý adventní koncert – Gospel Friends, pěvecký
gospelový sbor
V neděli 12. 12. v 17.30 – pátý adventní koncert – Píseň Jedovnice, ženský
pěvecký sbor
V pátek 17. 12. v 17.30 – šestý adventní koncert – kytarista Karel Fleischlinger
V neděli 19. 12. v 17.30 – sedmý adventní koncert – cimbálová muzika Majerán
Letošní cyklus adventních koncertů pro vás připravila
sestra PhDr. Jana Skácelová

POZVÁNÍ DO RUDICE
Rádi bychom vás pozvali do Rudice. Moderní kaple sv. Barbory, nacházející se mírně
nad naší obcí, je místem, kde se setkáváme ke slavení bohoslužeb každou sobotu ve 14:00
hodin. Kdo třeba nemůžete z časových důvodů přijít na bohoslužby ve vaší obci či městě
nebo si chcete udělat pěkný výlet, přijeďte k nám. Posílíte i nás, malé společenství místních. Jsme vděčni za každé povzbuzení a milou návštěvu.
Na Štědrý den 24. 12. máme naši tradiční „Půlnoční“ ve 23:30 hodin venku pod
hvězdnou oblohou u Boží muky ve středu obce. Hudebně doprovází dechová kapela
Olšověnka.
Vaše sestry z Rudice
VÝZDOBA BLANENSKÉHO KOSTELA PŘED VÁNOCEMI
Jako každý rok, i v letošním roce, budeme společně zdobit náš blanenský kostel před
vánocemi. Srdečně vás všechno ochotné pomoci zvu.
Příprava kostela na Vánoce bude probíhat v úterý 21. 12. 2021 od 17:00 hodin.
Jakmile všechno připravíme, nazdobíme společně posedíme i s malým občerstvením
a popovídáme si.
Za všechny ochotné spolupracovníky
Osobně Vás zve Ing. Patrik Hanáček, předseda Rady starších
ADVENTNÍ SETKÁNÍ CHLAPSKÉ SKUPINKY
Upřímné pozvání na pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností
ve společenství mužské skupinky.
Setkáme se v pátek 17.12. v 18:00 hodin u bratra faráře v Blansku.
ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI
Adventní sobota pro děti s přípravou na vánoce, vyráběním dárků a nácvikem vánoční hry.
Srdečně zveme všechny děti na sobotu 18.12. v 9:00 hodin u bratra faráře v Blansku.

BLANENSKÝ DŘEVĚNÝ KOSTEL JE OTEVŘENÝ KAŽDÝ DEN
Na jaře letošního roku jsme v našem blanenském dřevěném kostele provedli úpravu vnitřních dveří. Kostel je možné navštívit každý den od východu do západu slunce k zastavení,
ztišení, modlitbě nebo prohlídce. Vnitřek kostela je nasvícený tak, aby vše bylo pěkně
vidět. Využívejte této možnosti zastavit se zde k modlitbě i mimo pravidelné bohoslužby.
Rada starších
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, zavolejte 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. 						
MK
NA KAFE S VLASTNÍM FARÁŘEM
ZVU VÁS „NA KAFE S FARÁŘEM“– můžete si přijít popovídat nebo se jen na chvíli
zastavit, odpočinout si, dát si kávu….
Každé druhé pondělí v měsíci v Blansku na faře od 17:00 do 19:00 hodin.
Těším se na vás!!! Bratr Martin
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
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.
Témata: 1. Dína a Šekem - úterý 30.11.2021
2. Josef a Potífarova žena - úterý 7.12.2021
3. Josef a faraon - úterý 14.12.2021
Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku. Překonejte ostych a přijďte. Hodiny jsou vedeny opravdu záživně a fundovaně!
Srdečně všechny zveme.				
Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos
NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj.
setkávání pro děti. Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické
příběhy a rozumět základům naší křesťanské kultury.
Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu do života? Srdečně Vás zveme.
V BLANSKU mají děti své setkání každé ÚTERÝ v 16:30 hodin;
V BOSKOVICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 15:00 hodin;
V LYSICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 16:15 hodin.
Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře.			
MK

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ VE VYŠKOVĚ
Připravujeme pro vás příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás klademe. Rádi bychom nový cyklus otevřeli ve Vyškově.
Bude se konat v sakristii našeho kostela – sboru na náměstí:
Co je po smrti? - středa 8. 12. 2021 v 18:00 hodin.
Srdečně všechny zveme. 				
Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos
NEDĚLNÍ ČAJ NEBO KÁVA PO BOHOSLUŽBÁCH V BLANSKU
Každou neděli po bohoslužbách v Blansku vás všechny srdečně zvu na popovídání si
o všem, co prožíváme, sdílíme jeden s druhým atd… Rád vám připravím čaj, kávu a další
dobroty! Přijďte, každý je srdečně vítán.			
Těším se na vás. Robertto
JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci prosinci se sejde rada starších na svém jednání:
- v pondělí 13. 12. v 18:30 hodin v Blansku
Zveme vás k účasti. 				
Ing. Patrik Hanáček, předseda RS

SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2022
o Velikonocích. Další zájemci o křest dospělých ozvěte se.
Těším se na Vás. 						
Farář Martin
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.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Kdy budou?
První setkání s tématem: „Svatební obřad, jeho detailní představení se všemi
alternativami. Nad čím přemýšlet, vybrat si, atd. …“ bude v neděli 5. 12. 2021
v 9:00 hodin
Druhé setkání s tématem: „Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před vstupem
do manželství.“ bude v neděli 12. 12. 2021 v 9:00 hodin
VÁNOČNÍ STROMKY DO KOSTELA
Obracím na vás, jestli neplánujete skácet na své zahradě nebo ve svém lese pěkný jehličnatý strom nebo stromky asi 3 m vysoké a darovat je našemu kostelu?
Díky za každou příznivou zprávu, kterou můžete sdělit kdykoliv po bohoslužbách nebo
přes bratra faráře.
Ing. Patrik Hanáček, předseda Rady starších
LEKCIONÁŘE, VÝKLADY NEDĚLNÍCH TEXTŮ
V posledním čase se někteří ptáte, zda je možné mít doma vlastní lekcionář (knihu,
z níž čteme při bohoslužbách nedělní biblická čtení), výklad k biblickým textům nebo
další duchovní literaturu. 						
RS

ZPĚVNÍK
Mnozí jste si již všimli nebo využili…, ostatním nabízíme. Naše zpěvníky, kancionály
za dobu svého používání jevily už známky „opotřebení“. To je dobře, že je používáme
a neleží někde na poličce. Máme dostatek nových zpěvníků, aby nám mohly dobře
sloužit dál. Bohu k oslavě a nám k duchovní radosti a povzbuzení. Můžete si vyměnit
svůj zpěvník za nový.
Kdokoliv máte o cokoliv zájem, hlaste se u bratra faráře Martina.
FARNÍ KNIHOVNA V BLANSKU
Jeden z počinů, který jsme mohli udělat během uplynulé doby, bylo vylepšení naší farní
knihovny. Ať je naše knihovna hlavně živá! Seznam knih k zapůjčení najdete v kostele
na poličce a u pana kostelníka si můžete domluvit vypůjčení konkrétní knihy, která
vás zajímá. Vřele doporučujeme vaší pozornosti!		
Jan Nečas
MODLITBY
V modlitbě máme obrovskou sílu a duchovní moc. Každý máme na srdci nějaký modlitební úmysl.
Chválu, díky, prosby, vyznání…Napište to, co Vám leží na srdci na kousek papíru, dejte
bratru faráři. Zahrne Vaše prosby do společných přímluvných modliteb. Můžete je i vložit
do schránky přímo v kostele. Můžete dát konkrétní modlitební úmysly za nemocné, životní
jubilea, osobní starosti…, za vše, co máte na srdci. 				
MK
PODÁVÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ V DOMÁCNOSTI
Jestliže víte o nemocných nebo starších lidech ve svém okolí, rodině nebo vy sami
potřebujete tuto službu, dejte prosím vědět a přinesu Vám svatou večeři Páně (přijímání)
domů. Samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření. 		
MK

CHCI NEBO NECHCI DOSTÁVAT FARNÍ ZPRAVODAJ?
Milí čtenáři,
náš farní zpravodaj oslaví 1. ledna 2022 svoje 25. výročí. Přesně tak dlouho
jej tvoříme a vy dostáváte. Po celé roky si jej každý měsíc někdo vezmete
po bohoslužbách, většině jej nosíme domů nebo posíláme elektronicky
a někteří jej třeba nedostáváte a rádi byste jej každý měsíc měli. Někdo
farní zpravodaj naopak třeba ani nechce. Líbí se Vám obsah a forma, nebo
jej máme dělat úplně jinak? Jak jste na tom Vy osobně? Dejte, prosím, vědět.
Přijďte osobně, napište, řekněte, ozvěte se…
Vy, kteří farní zpravodaj nedostáváte, dejte určitě vědět, rádi to napravíme
a pravidelně Vám jej doručíme!!!
Vzhledem k výročí naší církve budeme i v našem zpravodaji věnovat této
události pozornost. S tím souvisí i nové rubriky, které najdete od tohoto
čísla. 								
Farní úřad

PROŽILI JSME
DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY
Začátkem měsíce listopadu, v příjemném,
poměrně teplém počasí jsme prožili
na patnácti místech našich farností bohoslužby se vzpomínkami na naše blízké
zemřelé. Na několika hřbitovech jsme se
po bohoslužbách setkali ještě k venkovní
modlitbě a ztišení. V Blansku se dušičková
pobožnost koná společně s městem Blansko
a římskokatolickou farností. I v letošním
roce se jí účastnilo více než 500 lidí.
Bohu, díky.
Při tomto pietním aktu hrála také blanenská
dechová hudba, jejímž kapelníkem je náš
farník Arnošt Hlaváček, rodák z Ježkovic.
Nikdo by Arnoštovi nehádal jeho krásných
88 let. Je obdivuhodné, v jaké je duševní
i fyzické kondici.
Arno, Bůh Ti žehnej!
Dušičkové bohoslužby v kapli
v Ježkovicích

Milým povzbuzením byla téměř všude
hojná návštěvnost a pozornost těch,
kteří si udělali čas a přišli poděkovat
i vzpomenout. Děkujeme za všechny
finanční dary, které jste u příležitosti
vzpomínek darovali. Vážíme si Vaší
obětavosti a pomatování na potřeby
fungování našeho společenství.
Bratr Martin

Dušičková pobožnost na hřbitově
v Ježkovicích

Poslední den života, malá vzpomínka
Absolvent vysoké školy, věřící křesťan a čtenář Písma. Rád sportoval, měl hodně
přátel a miloval hudbu a zpěv. 10. června 1991 však jeho běh životem skončil. Ve svém
zaměstnání se stal obětí tragické nehody, která podle novinových titulků se stává jednou
za sto let. Mezi jeho věcmi šokovaní rodiče našli několik církevních časopisů, do nichž
si psal jejich syn poznámky. Jedna z nich byla velmi překvapivá.
Dávno před tragickým neštěstím kluk četl článek nazvaný „Poslední den mého života“.
Autor v něm píše o člověku, který věděl, že mu zbývá jen 24 hodin života, a představuje
si jeho pocity i reakce. V otázkách k zamyšlení za článkem byla i tato: „Kterých pět věcí
bych ještě udělal, kdybych měl také jen jeden den života?“ Syn si poznamenal: „Myslím,
že se každý den snažím žít s Pánem Ježíšem a pro Něho. Není moc pravděpodobné, že
bych do 24 hodin zemřel, ale kdyby se to stalo, vím, že jdu k Němu. V takovém případě
bych ještě chtěl: Rozdat všechny své peníze chudým. Rozdat své věci potřebným. Strávit
zbytek času s rodinou a přáteli. Ještě někomu svědčit o Kristu. Děkovat Bohu za svůj
život. Umíme si představit, jak bylo rodičům, když tato slova našli po smrti svého syna.
Matka později vyprávěla, že ji zalila obrovská radost, vzdor bolesti a smutku. Prožívala
zvláštní uklidnění, protože její chlapec věděl, kam jde, a byl Bohu vděčný za život, který
prožil. Tento mladý křesťan netušil, že jeho život skončí tak náhle, a přece byl dobře
připraven. Jsme připraveni i my? 						
-czka
Vzpomínka na Vlaďku
V pátek 5. listopadu jsme se v našem, zcela zaplněném
vyškovském kostele Dr. Karla Farského rozloučili
s naší dlouholetou předsedkyní rady starších sestrou
Vlaďkou Pečenkovou.
Naše sestra Vlaďka se narodila se 8. 6. 1962 ve Vyškově, kde vyrůstala s rodiči, posléze jen s maminkou
a sestrou. Její maminka Terezka byla věrnou a pravidelnou účastnicí vyškovských bohoslužeb a setkání,
dokud alespoň trošku zdravotně mohla a chodily
společně s Vlaďkou do kostela moc rády.
S tatínkem Vladimírem jsme se na bohoslužbách
vídali spíše jen o svátcích.
Vlaďka se od dětství toužila stát zdravotní sestrou,
tehdejší situace ji studium neumožnila, a tak se
ve vyškovské zbrojovce vyučila opravářkou psacích
strojů. S manželem Jiřím, se kterým měla syna Tomáše, žila několik let v Brně. Poté, co se s manželem
rozešli, se Vlaďka v roce 1993 se synem odstěhovala
zpět do rodného Vyškova, kde žila až do své smrti.
Syn Tomáš mně, jako svoji vzpomínku na maminku, řekl: „Byla velmi pracovitým člověkem, nejen
z titulu matky samoživitelky, ale i z titulu povahy.

Vlaďka u naší Boží muky v Rudici

Posledních 20 let pracovala jako obchodní zástupce, svou práci milovala a přes všechna
zdravotní příkoří pracovala vždy naplno. Měla spoustu dobrých přátel. Ráda navštěvovala
kulturní a přírodní památky, společenské a církevní akce, aktivně lyžovala. Vyškovská
farnost pro ni byla skutečným duchovním domovem.
Ráda sledovala tenis, vařila a zahradničila.
Jako maminka dokázala to, co mnohdy nedokáže svým dětem zajistit ani úplná rodina.
A to nejen po materiální stránce. Jezdili jsme na dovolené, na výlety, na hory, navštěvovali
její příbuzné – tety, strýce, sestřenice…
Její velkou celoživotní oporou byla její maminka Terezka, o kterou se do její smrti starala. Její odchod nesla velmi těžce. Vzpruhou a impulsem v tomto nelehkém období pro
ni byla tou dobou čerstvě narozená vnučka Leonka. Do role babičky se máma okamžitě
vžila a naplno se zapojila do našeho rodinného života. Bohužel, tato krásná kapitola jejího
života netrvala tak dlouho, jak bychom si přáli.
Naší jedinou útěchou je nyní naděje na shledání. Do té doby nechť její duše odpočívá
v pokoji. Tvůj syn Tomáš“.
Vlaďko, děkujme, vejdi a raduj se u našeho Pána!
Za vyškovské farníky bratr farář Martin

POZDRAV K 11. LISTOPADU 2021

Neskutečné, jak jsme všichni
„husiti“ šikovní. 😆😆

Všechno nejlepší k svátku, příteli 😉
Fandím Martinu Kopeckému a Martině
Kopecké, oba z jednoho těsta 👍😉
Však víme, že na světě náhody neexistují.
Znáte se s Martinou? Pavel
PS: S Martinou se neznáme, ani nejsme 		
příbuzní, jen v Kristu! Martin

Byli jsme s panímámou osobně fandit
na StarDance v Praze. Drž se, kamaráde.

SOBOTA 13. LISTOPADU 2021
Na druhou listopadovou
sobotu jsme v Blansku
připravili setkání pro děti,
které chodí do náboženství. Společná modlitba,
povídání, jídlo, ale i praktická pomoc ve farnosti
byly bezva programem
celého dne. Pan kostelník
už nějaký týden úspěšně
„bojuje“ s listím na farní
zahradě, ale na pomoc mu
přišli malí pomocníci.
Byl to bezva den plný zábavy i užitečné práce pro naše společenství.
Škoda, že někteří rodiče nepovažují za dobré
svoje děti na setkání posílat. Díky za všechny
ochotné.
Bratr Martin
			

Po celou sobotu pomáhali Barunka,
Adélka, Evička, Ríša a Anička

PŘÍPRAVKY PRO SNOUBENCE
Na přelomu října a listopadu v naší blanenské farnosti proběhl první cyklus přípravek
pro snoubence na svatební obřady v nadcházejícím roce 2022. V listopadu proběhl
druhý cyklus.

Část spolupracovníků, kteří se podílejí na svatebních obřadech a jejich přípravě (z levé strany)
Liduška (houslistka), Martin (varhaník), Martin (farář), Martinka a Robi (vztahový večer pro
snoubence), chybí Laďa (administrace dokumentů a jednání s úřady) a Terezka (matriky a zápisy).

Úvod přípravky – seznámení účastníků…
V těchto dvou podzimních cyklech jsme měli možnost poznat již 46 nových párů. Rádi
pomáháme na těchto setkáních bratru faráři Martinovi. Je bezva s kolika lidmi jsme se
mohli za celou dobu poznat a být součástí jejich přípravy pro velký den jejich života.
Těšíme se na další setkávání v cyklech, které budou následovat v roce 2022.
Martina a Robertto Bulgurovští

HUBERTSKÁ NEDĚLE
14. LISTOPADU 2021
Novinkou, která si získala pozornost farníků,
byla v letošním roce tzv.
„Hubertská Martinská neděle“.
Naše pole, zahrady, sady, vinohrady, ale i les
a příroda se zvěří je součástí našeho života.
Jsme součástí Stvořitelova díla.
Přes osmdesát farníků a přátel našeho společenství jsme se setkali na bohoslužbách
v neděli 14. 11. v 9:00 hodin u nás v krásně podzimně a „myslivecky“ vyzdobeném
Husově sboru, dřevěném kostele v Blansku.
Hubertskou výzdobu stolu Páně
v Blansku připravili manželé
Hanička a Peťa Hvozdenští.

Společný oběd u bratra faráře ve svátečním dopoledni.
Po slavnostních bohoslužbách
kdo měl čas a chuť, tak přijal
pozvání bratra faráře Martina
ke společenství kolem stolu.
Bylo to milé a požehnané.

Peťa a Hanička Hvozdenští pro nás
v kuchyni všechno připravují
Skutečnou pochoutku z darů lesa pro nás připravili
naši milí manželé Hanka a Petr Hvozdenští.
Bylo to výtečné, kdo přišel, nelitoval. Děkujeme
vám oběma mnohokrát.
Vaši vděční farníci, strávníci
Hubertský sváteční talíř

LETOŠNÍ FARNÍ SILVESTR, JAK JSME PROŽILI TOTO TRADIČNÍ
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Rádi se s vámi podělíme o zážitky z nedělního odpoledne 14. listopadu 2021. Je dlouholetým zvykem v našich farnostech Vyškov a Blansko se společně vídat při různých
příležitostech.
Věřící na Blanensku a Vyškovsku se setkávají k bohoslužbám na 15 místech, ale faráře
máme jednoho. Za léta se většinou mezi sebou dobře vzájemně známe. Jezdíme společně
na poutě, zájezdy, ale také na tzv. Farní dny. To se setkají ti nejaktivnější bratři a sestry
z různých míst našich farností na jednom místě. Společně prožijeme bohoslužby a následuje společenské odpoledne.
Protože je neděle Ježíše Krista Krále na konci liturgického roku, míváme tradičně farní
den jako tzv. SILVESTR. Po několik roků nás hostili ježkovští farníci. V letošním roce
jsme byli na Brťově. Protože v neděli 21. 11. 2021 nebyl volný místní obecní sál, bylo
silvestrovské setkání o týden dříve, a to v neděli 14. listopadu 2021.
Na úvod jsme slavili odpolední bohoslužby a auty se sjeli na Brťov. Každý rok býval
vypravený autobus, ale letos se nenašlo dostatečné množství těch, kdo by autobusem
jeli. Škoda, ale patrně se někteří v současné době obávali epidemie, nebo se jim zkrátka
nechtělo, nevím.
Program byl silvestrovsky bohatý.

Účastníci farního silvestru na Brťově při tanci

Manželé Musilovi se svoji kapelou Nota Bene nás roztancovali všemi oblíbenými šlágry.
Brťovští připravili skvělé občerstvení, bylo to mňam! Bohatá tombola se dvěma sty
vtipnými výhrami připravená mnoha dárci v péči manželů Renaty a Martina Matulových
dala kousek vzpomínky domů na to, co jsme prožili. Jen pro místní, brťovskou sehranou
skupinu bratrů a sester nebylo jednoduché obsluhovat více jak 70 bratří a sester, kteří se
na farní den vydali.

Manželé Renča a
Martin Matulovi
připravují
silvestrovskou
tombolu.

Děti jako pomocníci při předávání výher z tomboly jednotlivým výhercům
Děkujeme Vám, milí Brťovští, za veškerou práci, přípravu, průběh až po úklid. Je to vždy
akce na tři dny. Pro zajímavost. Nejmladším účastníkem letošního farního Silvestru byla
teprve sedmiměsíční Františka Uhlířová z Lysic a nejvíce pamatující byly v letošním roce
slavící své 83. narozeniny sestry Anička Čumová z Brťova a naše milá dvojčata – Alena
Průchová a Irena Resová z Rudice. Bohu díky za všechny!
Škoda pro ty, kdo letos nebyli. Máme totiž na co dlouho vzpomínat.
Marcelka a Jirka Forstovi

Muflon v kostele a lokomotiva v hospodě
aneb slavili jsme Silvestra
Neděle předcházející poslední neděli bohoslužebného roku, svátku Ježíše Krista Krále
byla věnována oslavám. Na závěr liturgické sezóny se tradičně setkáváme. Jak praví
Pátá kniha Mojžíšova, verše 16, 15: „Sedm dní budeš slavit slavnost Hospodina, svého
Boha, na místě, které Hospodin vyvolí. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na veškeré
tvé úrodě a při všem, co budeš dělat. Oddej se proto radosti.“ To je ten pokrm a světlo
o kterém píše středověký myslitel Tomáš Kempenský.
Okolnosti nás přiměly k tomu abychom tři akce našeho společenství uspořádali v jediný
den. Kostel byl vkusně ozdoben trofejemi z divočáka a muflona, i jezevec, kuna, bažanti
a koroptve měli místo. Po ranní bohoslužbě v dřevěném kostelíku v Blansku proběhla
Martinská slavnost, kde náš bratr farář Martin Kopecký dostal kytici rýmovníku s tímto
veršovaným textem v našem místním nářečí:

Viděl sem motéla na okně
to je znamení příznivé.
Dávám Ti kytku bratříčku
k Tvému svátku Martine na památku.
Nech ju pěkně za oknem
nespěchej, žádné honem honem
a až pustí kořínky
Terezka ju přesadí do hlíny.
Pak začala Hubertská slavnost, kdy byly podávány pokrmy z čerstvě ulovené zvěřiny,
knedlo, zelo s pečínkou z divočáka a posezení s příjemným rozptýlením. „Všichni nabyli
dobré mysli a přijali pokrm.“ Říká Bible, Skutky apoštolů 27,36. Dalším dějstvím byla
popolední slavnostní bohoslužba načež následoval přesun na Brťov. Zde naše místní
společenství z Brťova–Jenče připravilo bohaté občerstvení a zábavu. Stoly byly plné
nejrůznějších pochutin od vína, sodovek, sladkých i slaných lahůdek, kotlíku guláše,
řízků s bramborovým salátem až po čerstvé ovoce. Ke všemu pěkně hrála hudba Nota
Bene, tančilo se, došlo i na obvyklou skladbu Jede, jede mašinka a náš vláček zahoukal
i v přilehlé hospodě. Vylosování tomboly přivedlo k závěru vydařený den.

Období od svátku Martina po Silvestra jsme střídmě projásali, promodlili a prohodovali. Celá akce byla ovlivněna strachem z neviditelné nákazy, přesto se nás sešlo víc než
šest desítek účastníků z Blanska, Brna, Rousínova, Vyškova, Rudice, Jedovnic, Kuřimi,
Černé Hory, Lysic, Dlouhé Lhoty a Brťova–Jenče. Chvála Bohu a velké díky všem, kteří
mají na tomto setkání podíl.
Jiří Vymětalík

Návštěva u našeho bratra biskupa ThMgr. Juraje Jordána Dovaly v Hodoníně
Při svých cestách za poznáním našich husitských kostelů a bohoslužeb, které jsou v nich
slouženy, jsme chtěli poznat také Husův Sbor v Hodoníně.
Tam slouží náš brněnský biskup Juraj Jordán
Dovala. Shodou okolností, které prošly tímto
krajem 24. 6. 2021, jsme s ním spolupracovali
na dálku při určování adres postižených rodin
tornádem na Jižní Moravě.
Není vždy jednoduché si domluvit několik
minut rozhovoru s husitským biskupem. Ne,
že by bratr biskup o nás nestál, to vůbec ne,
ale má na starosti celou naši diecézi, tak ne
vždy je přítomen doma v Hodoníně. Když lidé
chtějí, tak se s pomocí Boží dobrá věc podaří.
Byli jsme pozváni v poslední říjnovou neděli
na jeho bohoslužby do Hodonína. Hned při
vstupu do prostoru Husova Sboru na nás dýchla
podobná atmosféra jako u nás v dřevěném kostele
v Blansku. Atmosféra plná lásky a porozumění.
A právě láska v životě člověka hraje tu hlavní roli,
jak ji přijímáme od Ježíše Krista. Bratr biskup nás
představil jako milou návštěvu z Blanska a popsal
naši úlohu při dvou misích, kdy jsme předávali
vybrané finanční částky od našich věřících.
Marcelka u vchodu do Husova sboru v Hodoníně
Jménem svým i za všechny postižené tornádem poděkoval všem našim dárcům za tento akt lásky. Protože kdyby nebyla za touto finanční sbírkou láska, byla by sbírka jen
jakousi povinností. Celá
bohoslužba bratra biskupa Juraje byla prostoupená láskou jeden k druhému a k Ježíši Kristu.
Bohoslužba byla velmi
citlivá a nádherně pojatá.
Po ukončení jsme ještě
chvíli poslouchali díky
od občanů postižených
tornádem.
Bratr biskup posílá
pozdrav a lásku všem
ve společenství.
Bratr biskup Juraj s Jirkou před stolem
Páně v Husově sboru v Hodoníně
Marcelka a Jirka Forstovi

Dodatek ke článku „Druhá mise na jižní Moravu“
Ráda bych se ještě připojila s malým doplněním k letošním sbírkám na pomoc
postiženým letošním tornádem. Většina z nás ví, že na začátku léta jsme v našich farních
společenstvích, kde je farářem bratr Martin, společně vybrali 40.000 Kč a naši vyslanci
dary předali do rukou čtyřem konkrétním lidem přímo u nich doma.
Na začátku září jsme akci opakovali a tentokráte mezi sebou vybrali 90.000 Kč.
Podařilo se nám tedy konkrétním lidem přímo u nich doma předat 130.000 Kč.
Viz předcházející farní zpravodaje.
Manželé Forstovi možná nevěděli, že sbírka na postižené tornádem proběhla i v naší
vyškovské farnosti. Vybrané peníze se daly dohromady s blanenskými a předaly
postiženým rodinám.
To uvádím pro úplnost, neboť se mě na Vyškovsku někteří ptají, co se stalo s naší
sbírkou.
Sestra Lidka z Vyškova
Teologický kurz brněnské diecéze
Naše brněnská diecéze pořádává dvouleté teologické kurzy pro laiky. Já s manželem
jsme takový kurz absolvovali v letech 2016 – 2018. Začínalo nás 12 posluchačů. Kurz
byl brán jako kazatelský pro laické kazatele. Byl ukončen zkouškami. Po jejich složení
jsme obdrželi certifikát a oprávnění od diecézní rady vykonávat kazatelskou službu.
Toto oprávnění dostalo 6 posluchačů.
Další kurz proběhl v letech 2019 – 2021. Toho se zúčastnilo 13 posluchačů, z nichž
kurz dokončilo složením zkoušek 5 posluchačů. S manželem jsme si chtěli prohloubit
a rozšířit naše znalosti, tak jsme se kurzu zúčastnili podruhé, již bez zkoušek.
Abych vám kurz přiblížila: probíhal vždy 1. sobotu v měsíci v Brně v diecézním
středisku na Lipové č. 26. Začínalo se vždy v 9:00 hodin pobožností, v jejímž vedení
se postupně střídali všichni frekventanti. Následovaly přednášky, pauza na občerstvení,
odpolední přednášky, diskuze na probrané téma. Přednáškový den byl ukončen v 17:00
modlitbou a písní.
Probírala se témata: Nový zákon – přednášející farářka Světla Košíčková, která byla
zároveň něco jako třídní učitelka, přednášela i věrouku a zákony naší církve. Starý zákon – přednášel emeritní biskup Petr Šandera, liturgiku a zpěv přednášel farář Zdeněk
Kovalčík, církevní otce a dějiny církve – biskup Juraj Dovala a farář Miroslav Kubíček.
Kurzy byly vedeny profesionálně a záživně, odnesli jsme si z nich hodně poznatků
a vědomostí. Přínosné byly i diskuze na konci každého přednáškového dne.
V době největších omezení z důvodu pandemie covidu-19 probíhaly přednášky on-line, ve čtvrtek v podvečer asi dvě hodiny.
Z blanenské farnosti se momentálně účastní ing. Martinka Bulgurovská a ing. Jarek
Jura. Přejeme i jim úspěšné studium.
V říjnu letošního roku tento přednáškový cyklus skončil a již se připravuje další
na rok 2022.
Lidka a Jiří Hadačovi z Vyškova

NAŠI KNĚŽÍ
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří za téměř sto roků působili na Blanensku
i Vyškovsku. V prosincovém čísle si představíme duchovního ze Křtin, Františka Hlouška.

Významný křtinský rodák František Hloušek
Na konci roku 2017 vyšla obsáhlá a obrazově bohatá kniha „Sáhnout si do ran tohoto
světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945“.
Čtenáři se v ní mohou seznámit se stěžejními oblastmi církevního života, s nimiž se
musela Církev československá (husitská) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Vedle historické části kniha pojednává o životech 40 dlouhodobě vězněných duchovních, z nichž
osm zemřelo jako oběti nacistické perzekuce. Jedním z životních příběhů kněží, kteří
odmítali splynout s bezmocnou masou, je i příběh Františka Hlouška.
František Hloušek se narodil 10. května 1898 ve Křtinách v okrese Blansko. Po absolvování středoškolských studií v Brně, která úspěšně zakončil maturitní zkouškou
s vyznamenáním (27. 6. 1918), se začal věnovat učitelskému povolání. Od září 1919 byl
jmenován prozatímním učitelem v Březině u Křtin. Dne 16. srpna 1921 uzavřel sňatek
s Marií, rozenou Kavanovou, z Vřesovic. V manželství se narodili synové Rostislav
(*1922) a Milan (*1923). Jako definitivní odborný učitel českého jazyka, zeměpisu a dějepisu působil od roku 1924 až do svého zatčení gestapem v rodných Křtinách.
Vedle učitelské dráhy se František Hloušek věnoval službě v Církvi československé
(husitské) – CČS(H). Poté co 26. května 1926 do církve vstoupil, byl od září 1926 moravskou diecézní radou CČS(H) ustanoven výpomocným učitelem československého
náboženství ve Křtinách, Jedovnicích, Bukovince a Rudici. Po absolvování katechetských
a jáhenských zkoušek v Olomouci byl 27. července 1927 moravským biskupem Josefem R.
Stejskalem vysvěcen na jáhna a působil jako katecheta a pomocný duchovní ve Křtinách,
Olšanech a několika dalších okolních obcích mezi Blanskem a Vyškovem. Po složení
odborné zkoušky bohoslovecké byl 11. června 1928 v Olomouci biskupem Stejskalem
vysvěcen na kněze a jmenován pomocným duchovním v Brně –Husovicích a Vyškově.
V náboženské obci působil až do konce roku 1938, kdy se na zákrok Zemské školní rady
v Brně vzdal duchovenského místa. K tomuto vstřícnému kroku přistoupil rád, neboť tak
uvolnil systematizované místo pro duchovní přicházející ze Slovenska, kde na podzim
1938 došlo v důsledku podpisu mnichovské dohody a Vídeňské arbitráže ke ztrátě několika náboženských obcí a bohoslužebných středisek CČS(H) a církev neměla pro příchozí
faráře dostatek míst. Nadále však sloužil bohoslužby a vypomáhal v duchovní správě.
Odborný učitel a farář František Hloušek patřil ve Křtinách a okolí k váženým a oblíbeným osobnostem. Při zaměstnání dlouhodobě v obci zastával tajemnickou funkci,
patřil mezi významné sokolské činovníky (vzdělavatel, vedoucí žáků, člen župního
předsednictva) v druhé brněnské župě, která od roku 1934 nese jméno po náčelníkovi
České obce sokolské JUDr. Jindřichu Vaníčkovi. Když se začala v květnu 1939 formovat
odbojová organizace Obrana národa v okrese Brno – venkov, byl František Hloušek osloven mezi prvními. Jeho zapojení zprostředkoval 25. května 1939 faktor brněnské tiskárny
Alois Dubač, který patřil ke štábu okresního velitele odbojové organizace Brno – venkov
mjr. Oldřicha Krampola. S Františkem Hlouškem bylo v odbojové organizaci nejprve

počítáno jako s místním velitelem pro obec Křtiny. Po složení přísahy do rukou velitele
mjr. Krampola byl od počátku července 1939 ustanoven úsekovým velitelem v okrsku
Křtiny a okolí. Ve vymezeném operačním prostoru s místními důvěrníky a prostřednictvím
spojek (synů Rostislava a Milana) organizoval vojenský odboj ve třinácti obcích. Sestavoval čety a roty, přičemž velitelem roty ve Křtinách byl on sám. Dále opatřoval finanční
prostředky, vedl evidenci příslušníků československé armády, zbraní, motorových vozidel,
nespolehlivých osob atd. Dne 28. října 1939 zorganizoval a ve Křtinách přímo provedl
velitelstvím Obrany národa nařízenou sabotážní akci s odstraněním a zničením německých směrových a orientačních tabulí. Z titulu funkce obecního tajemníka napomáhal
k sabotování válečných dodávek obilí, dobytka, brambor a jiných komodit ve Křtinách.
V srpnu 1941 byl František Hloušek předvolán na gestapo k výslechu. Obvinili ho, že
dal za účasti celé obce slavnostně ukrýt sochu francouzského legionáře, jež byla součástí
pomníku padlým v 1. světové válce od Josefa Axmana, který byl odhalen uprostřed Křtin
v září 1920. Naštěstí se mu podařilo přesvědčit vyšetřujícího úředníka, že udání bylo aktem
osobní msty a politické nevraživosti, a byl pro tentokrát propuštěn.
Pro definitivní uvěznění Františka Hlouška se gestapo rozhodlo 3. října 1941. Příslušníci brněnské úřadovny ho zatkli přímo ve škole a po krátké prohlídce psacího stolu
a prádelníku byl odvezen do Kounicových kolejí v Brně. Druhý den následoval až do odpoledních hodin tvrdý fyzický výslech, při kterém byl uvězněný odbojář krvavě zraněn.
Jak sám popsal po válce do výslechového protokolu, „při výslechu více bití než mluvení.“
Přesto František Hloušek nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil. Ti byli zatčeni
až na jaře 1943 na základě výpovědi Aloise Dubače ze Soběšic. Po skončení vyšetřování
4. října 1943 byli členové odbojové skupiny včetně Františka a Rostislava Hlouškových
transportováni do Vratislavi (Breslau). Vrchním zemským soudem ve Vratislavi byl František Hloušek odsouzen na pět let káznice a ke ztrátě cti. Vyšetřovací vazba mu nebyla
započítána, navíc byl ujištěn, že ani po odpykání trestu nebude propuštěn. Ve stejném
procesu bylo odsouzeno dalších sedm spolupracovníků z jeho odbojového úseku včetně
syna Rostislava.
Od 18. prosince 1944 byl František Hloušek vězněn v nacistické káznici v Briegu, odkud se s dalšími 1000 vězni 22. ledna 1945 vydal na tříměsíční pochod smrti. Do cílové
stanice v Ambergu jich došlo pouhých 300. „Pevně věřím, že to byla milost Boží, která
udržovala ve mně statečného ducha, když mě zkrvavili, abych nezradil a abych neumřel,
když tělo po strašném 3měsíčním pochodu smrti na konci 4letého věznění zesláblo (47 kg)
a když kamarádi kolem mne vysílením umírali.[…] I ve vězení jsem konal bohoslužby
a poznal jsem útěchu vroucí modlitby. Babičky a děti se za mne modlily a mnoho bratří
i sester vzpomínalo. Bůh mě zachoval, vrátil jsem se. A jsem rád, že sloužím lidem, malým
(řídím 4 školy) i velkým radím a pomáhám a nejraději konám bohoslužby.“
Dne 23. dubna 1945 Amberg osvobodily jednotky americké armády. Ještě nějaký
čas trvalo, nežli se podařilo Františka Hlouška repatriovat zpět do Československa. Až
18. května 1945 dorazila do Křtin zpráva, že se nachází v Adamově, ale nemůže chodit.
Na ověnčeném autě si svého rodáka, oblíbeného učitele, duchovního a obecního tajemníka odvážela delegace křtinských občanů. K přivítání podvyživeného učitele a faráře se
ve Křtinách shromáždil veliký zástup lidí. Srdeční chorobou, chronickým revmatismem

a zánětem zvukovodu postižený František Hloušek se pomalu zotavoval. První týdny přijímal
pouze játrové injekce a tekutou stravu. Přesto se začal místo pobytu v sanatoriu angažovat
v přesunu měšťanské školy ve Křtinách, kde byl ustanoven ředitelem, do budovy zámečku
na Bukovském kopci, zkonfiskovaného baronce Adelíně Offermannové.

Bratr duchovní František Hloušek vlevo při návratu z koncentráku do Křtin
V CČS(H) začal bohoslužbami vypomáhat od září 1945. Obětavost a zapálení pro
službu prokazoval až do poloviny roku 1947, kdy byl oficiálně znovu ustanoven duchovním ve Střelicích u Brna. Diecézní tajemník mu v té době napsal: „Nechci Ti lichotit,
ale svědčím, že bys mohl být vzorem, jak se má církevní práce konat. Proto si Tě velice
vážím.“ V květnu 1951 byl přeložen do Brna-Husovic, kde působil pouhého půl roku.
Přesto zde bezezbytku plnil slib, kterým se zavázal Bohu a své církvi, když zajížděl
vypomáhat rovněž do Blanska, Střelic, Rousínova či Slavkova. Navzdory tomu s ním
byl k 17. září 1951 rozvázán služební poměr. Tento akt mohl souviset s nástupem a působením nového vedení moravské diecéze, ze kterého byl na nátlak dozorujících státních
orgánů v roce 1950 nejprve propuštěn diecézní tajemník Inocenc Kuchař a poté i biskup
PhDr. Bohumír Cigánek.
Do starobního důchodu odešel František Hloušek v roce 1960. Stále však zůstával
aktivní. Šest let pracoval jako figurant při měření ve službách brněnského Úřadu geodézie
a kartografie, od roku 1967 potom na MNV ve Křtinách coby administrativní pracovník.
František Hloušek zesnul tiše 31. března 1973 v Brně ve věku nedožitých 75 let. Krátce před smrtí žádal své nejbližší o vyřízení pozdravů všem dobrým lidem, což jeho syn
Rostislav učinil i prostřednictvím krátké zprávy v církevním tisku. Pohřební rozloučení
a obřady se konaly 6. dubna 1973 v Brně. Při nich vyzdvihl farář Jaroslav Brychta zejména
obětavost zesnulého na díle CČS(H), slova útěchy směrem k rodině zazněla z úst farářů
Milana Chaloupky a PhDr. Jana Neděly.
Za svou odbojovou činnost byl František Hloušek vyznamenán Československým
válečným křížem 1939 a Československou vojenskou medailí za zásluhy I. stupně.
Pro vás připravil bratr PhDr. Martin Jindra

Co vlastně farář dělá celý týden?
Poslední dobou jsem se setkal s několika lidmi, kteří se mě ptali, co vlastně farář dělá
přes týden… Někteří se zajímají i o tohle téma a ptají se. Co si myslíte vy?
Mnozí lidé si myslí, že nic. Má spoustu času a neví, co s ním…
Osobně to mám přesně obráceně. Tak jako vy chodím do svého civilního zaměstnání.
Neřekli byste, ale dělat stavbyvedoucího není tak náročné, jako je náročné dělat poctivě
faráře! Tato služba nikdy nekončí a není hotová.

Neděle
Začátkem týdne je pro mě neděle. V naší farnosti jsou zpravidla tři bohoslužby dopoledne
a čtyři odpoledne. Prakticky to znamená, že každou neděli a všechny svátky vstávám
v 5:30 hodin a jedu v 7:00 hodin na první bohoslužby do Boskovic, které začínají v 7:45 hodin.
Odtud jedu na 9:00 do blanenského kostela a na 11:00 na Brťov. Kolem 12:30 hodin jsem doma
na oběd (přes léto však často místo oběda je svatební nebo i křestní obřad) a ve 13:30 hodin
mám odpolední bohoslužby ve Vyškově (14:15 hodin), poté jedu do Ježkovic (15:45 hodin),
Račic (17:00 hodin) a Rousínova (18:30 hodin) nebo do Černé Hory (14:00 hodin), Křtin
(15:30 hodin), Račic (17:00 hodin) a Ruprechtova (18:00 hodin). Nedělní odpoledne se takhle
pravidelně střídají. Když zavezu spolucestující a varhanici domů, tak jsem sám doma ve 20:30
hodin, když to dobře jde a není potřeba ještě s pozůstalými domlouvat třeba pohřební obřad.
A v pondělí, jako každý jiný, vstávám ráno do práce!
Pondělí
Celé odpoledne od 16:00 do 20:00 hodin za mnou chodí lidé s domluvami na křest,
svatby, pozůstalí kvůli pohřebním obřadům, ti, co si potřebují něco vyřídit, popovídat,
stříhám novomanželům OP a vystavuji po svatbě náhradní doklady. Zkrátka, co kdo
potřebuje. Po osmé mě zpravidla čeká vyřídit desítky nahromaděných e-mailů…
Pravidelně se také setkáváme v kruhu členů rady starších a řešíme všechno týkající
se praktického fungování našich farností a také míváme sdílení kněží a kazatelé
blanenských církví tzv. ekumenu.
Úterý
Pokud není pohřební obřad v obřadní síni na hřbitově v Blansku, tak začínám
odpoledne od 15:00 hodin bohoslužbami pro naše nejstarší v blanenském Seniorcentru
a v 16:30 hodin učím děti v náboženství. Poté na 17:30 hodin přijdou dospělí na biblickou
hodinu, kterou připravuje Jirka Rokos, následuje v 19:00 hodin společná přípravka pro
snoubence, nebo zkoušky svatebních obřadů. A to vše končíme zpravidla v 21:00 hodin.
Středa
Celé odpoledne od 14:30 do 20:00 hodin trávím v některé z farností mimo Blansko.
V 15:00 učím děti v náboženství v Boskovicích, v 16:15 hodin v Lysicích, jezdíme s Jirkou
Rokosem na biblické hodiny do Vyškova na 18:00 hodinu. Nebo navštěvuji lidi, starám
se se spolupracovníky, o kaple, kostely mimo Blansko, navštěvuji lidi na Vyškovsku
s domluvami na křest, svatby, jednám s pozůstalými, se všemi těmi, co potřebují se mnou
něco vyřídit. Zkrátka, co kdo potřebuje mimo Blansko. Po návratu domů mě zpravidla
čeká vyřídit spoustu nahromaděných e-mailů.

Čtvrtek
Je zpravidla pohřební obřad. V obřadní síni na hřbitově v Blansku tak začínám odpoledne
od 14:00 hodin. Kolem v 16:00 hodiny jsem doma na faře a s panem kostelníkem děláme
údržbu na faře, zahradě, na kostele v Blansku. Od 18:00 hodiny jsou přípravky na křestní
slavnosti pro rodiče s malými dětmi. Některé týdny se konají ekumenické modlitební
hodiny, první setkání s novými snoubenci atd., tedy vše, co se jiné dny nestíhá.
Také je potřeba vytvořit se spolupracovníky texty do farního zpravodaje pro každý měsíc
a různá pozvání.

Pátek
Většinou se koná buď svatební obřad/obřady, nebo pohřební obřad v kostele, což bývá
kolem druhé nebo třetí hodiny odpoledne. Pokud není pohřební nebo svatební obřad, tak
začínám odpoledne od 16:00 hodin, kdy připravuji všechno na víkendové bohoslužby
a setkání.
V 17:30 hodin jsou v Blansku bohoslužby a od května do září ještě v 18:45 hodin bohoslužby v Rudici. Od září do května jsou po bohoslužbách v Blansku setkání pro biřmovance,
chlapská setkání, společenství aj. Jsem rád, že si někteří udělají čas na společné sdílení
ve víře, často do 21:00 hodin.
Sobota
Od března do listopadu je zpravidla celý tento den dnem svatebním. Bývá od tří až po osm
svatebních obřadů. Ráno rychle všechno nachystat a vyrazit. „Naložit“ pana varhaníka
v Brně a jet. Bývá to často složité, neboť např. jeden svatební obřad je třeba v Dolních
Kounicích, další v Mikulově, Brně, Blansku, Slavkově a poslední v Honěticích. Což znamená vyjet v 8:30 a vrátit se ve 20:00 hodin zpátky do Blanska. Udělat křestní list na neděli,
dodělat doklady ze svatebních obřadů a už je opět neděle…A začíná koloběh znovu.
Od listopadu do března je klidněji. Odpoledne se koná nějaká diecézní, vikariátní nebo
farní akce, setkání nebo také už je čas na to, abych byl konečně jednou doma s rodinou.
V sobotu ve 14:00 hodin se konají bohoslužby v Rudici a většinou v podvečer přípravka
pro snoubence.

Jen pro malé povědomí pár informací.
Od začátku liturgického roku, tj. od 27. 11. 2020 do jeho konce, tj. 21. 11. 2021 i přes
covidová omezení jsem sloužil přímo v našem blanenském kostele 149 bohoslužeb,
v obcích mimo Blansko v blanenské farnosti za stejné období 228 a ve vyškovské 208.
To je za rok 585 bohoslužeb a co je těch kilometrů na cestách za vámi!
Za liturgický rok proběhlo na Blanensku i Vyškovsku 83 křtů dětí i dospělých, 166 svatebních obřadů a 61 pohřebních obřadů v kostelích, obřadních síních i na hřbitovech.
Rád to takhle dělám 21 let, ale mrzí mě jedna věc, a to, když mně potom někteří
řeknou, že neměli čas na ty bohoslužby přijít…
Rád se s Vámi všemi uvidím. Mám rád lidi, a když cítím, že lidé dovedou tuto službu
ocenit tím, že přijdou, pobaví se, obyčejně lidsky dovedou přijímat, je to pohlazení
po duši všem. Zkuste i Vy objevovat krásu duchovní roviny ve svém životě.

Těším se s Vámi na jakákoliv setkání. Věřím, že když si udělám čas na Vás, Vy si
rádi uděláte čas na Ježíše, duchovní věci i na mě…
Farář se rozhodně nenudí
Ať nám po celý letošní liturgický rok Hospodin žehná a dává nám sílu ke službě.
Bratr farář Martin
PS: Příští díl budeme věnovat našim kostelním účetním!

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Je Bible Boží slovo?

Bible je vlastně soubor 66 knih, z toho 39 knih tvoří Starý zákon a 27 knih Nový zákon.
Tyto knihy napsalo pravděpodobně čtyřicet pisatelů během zhruba 1600 let. Můžeme však
říct, že je Bible Boží slovo? Připomeňme si, jak vlastně získáváme jakékoliv pravdivé
informace o Bohu. Před časem jsme se zde zabývali otázkou, jak víme, co víme. Uvedli
jsme si, že jedním ze zdrojů lidského poznání je Boží zjevení (což ovšem uznávají pouze
lidé, kteří v Boha věří). Protože je Bůh bytost nesrovnatelně vyšší než člověk, nemůžeme
jej nikterak zkoumat. Víme o něm pouze to, co nám o sobě zjevil. Základním prostředkem
Božího zjevení pro nás je právě Bible, proto ji můžeme skutečně označit za „Boží slovo“.
Deuteronomium 29, 29 (Kralická bible): „Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho,
věci pak zjevené ty jsou naše a synů našich, abychom plnili všecka slova zákona tohoto.“
V Českém studijním překladu tento verš zní (stejně jako v ČEP je zde označen jako v. 28):
„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům až navěky,
abychom plnili všechna slova tohoto zákona.“ (ČEP používá ne zcela přesně místo „zjevené“
slovo „zjevné“.) 2. Petrův list 1, 21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle,
nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ Bible není objektem našeho
hodnocení a posuzování, ale nástrojem Božího svobodného a svrchovaného mluvení k nám.
O svém původu svědčí i ona sama: 2. Timoteovi 3, 16: „Veškeré Písmo pochází z Božího
Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“
Někteří lidé věří, že jednotlivé knihy Bible Bůh pisatelům slovo od slova „diktoval“,
v tomto případě by se jednalo o tzv. verbální inspiraci. Při bližším pohledu však tento
názor neobstojí. Je např. evidentní, že jednotliví pisatelé používali různý styl vyjadřování
apod. Ve skutečnosti tedy Bůh pisatelům prostřednictvím Ducha Svatého sdělil informace,
které mají zaznamenat, ale způsob zaznamenání, formulaci – to nechal na nich. Šlo tedy
o tzv. myšlenkovou inspiraci. Bible je tedy současně dílo Boží i lidské.
Existuje více důkazů Boží inspirace Bible. Jsou to třeba biblická proroctví, která se
přesně vyplnila. Např. o tom, že Babylón již nikdy nebude osídlen (Izaiáš 13, 19-22),
zničení Týru (Ezechiel 26, 3-5), obsazení Babylónské říše Médopersií a následně Řeckem
(Daniel 7. a 8. kapitola), Ježíšovo narození v Betlémě (Micheáš 5, 2) a mnoho jiných.
Dalším důkazem jsou archeologické objevy, dokazující pravdivost biblických textů.
Velký americký znalec archeologie Joseph Free o Bibli prohlásil: „Archeologie potvrdila
věrohodnost nespočetných textů, které kritici zavrhli jako nehistorické nebo rozporné se
známými skutečnostmi.“ Svitky od Mrtvého moře, objevené v roce 1947, mající původ
v letech 150 –170 a obsahující části všech biblických knih (s výjimkou Ester) a další různé
rukopisy, potvrdily přesnost biblických textů. Úžasná je vnitřní jednota Bible, přestože
byla napsána, jak jsme si již uvedli, v průběhu mnoha staletí.

Tzv. biblický kánon (z hebr. qanah = třtina, míra) označuje knihy, které do Bible patří.
Kánon Starého zákona byl ustanoven na rabínské synodě v Jabne v devadesátých letech 1.
století n. l. Převzaly jej i křesťanské církve, římskokatolická církev považuje navíc za závazné ještě tzv. deuterokanonické knihy (apokryfy). V raném křesťanství kolovalo po sborech
velké množství různých spisů týkajících se křesťanství. Církev postupně upřesňovala, které
spisy jsou závazné. Proces kanonizace Nového zákona byl dokončen ve 4. století n. l.; biskup
Athanasios v r. 367 již uvádí spisy Nového zákona, jak je známe dnes.
Měli bychom si uvědomit, že Bible není jen jakási náboženská příručka nebo soubor
náboženských pravidel. Bible je především kniha příběhů o tom, jaký je Bůh.
Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

BOHOSLUŽBA
Vážené sestry, vážení bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím čtvrté pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby (2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. V následujícím díle se podíváme na Ježíše
Krista jako ústředního subjektu naší liturgie.

Československá (husitská) liturgie
Díl IV. – Kristus, subjekt liturgie
V předchozích dílech jsme se pokusili vysvětlit, co je to liturgie a jak je zasazena
do kultické řeči náboženství. Zmínili jsme poměrně dost pojmů. V tomto díle se zastavíme u základu eucharistické spirituality a tou není nic menšího než víra, že Kristus je
přítomen své církvi ve svátostech a liturgických úkonech. Jak však samu tuto přítomnost
vyjádřit? Pokusme se téma vysledovat u kořenů naší duchovní tradice, tj. v judaismu.
V židovském pojetí je Bůh (JHVH) Deus absconditus, „Bůh skrytý“. Žádný z přívlastků nemůže zachytit jeho plnost. Kontakt s Bohem zprostředkovává modlitba.
Hospodin je Bohem mystérií, nikoliv však takových, jak je chápeme v řeckém polyteistickém pojetí. Nejde o myšlenkovou či intelektuální spekulaci nad Boží existencí,
nýbrž o prožitek v modlitbě.
Nový zákon do středu kultického významu posunul termín mystérion. Večeře Páně
ustanovená Ježíšem záhy určila jeho následovníkům „podobu účastníků večeře Páně“
a formovala tak kulticky samotné křesťanství jako náboženství. Ve večeři Páně coby
obřadu se vedle sebe již v prvokřesťanských dobách scházejí důležité projevy zbožnosti:
modlitba a obětování hmotných darů. Pojetí, v němž znamená mystérion skutečnost,
která je založena v Božím plánu spásy v Kristu, který se v dějinách uskutečnil a je
stále v jednání církve zpřítomňován. V Pavlově teologii se tak poprvé objevuje pojem
typus, který má dříve ve spisech řeckých otců blízko k latinskému pojmu sacramentum.
Mysterion-sacramentum se záhy stává vyjádřením uvažování (a spekulací) o večeři
Páně. Promýšlení povahy večeře Páně získává tedy toto směřování: Mysterion Písma
je Kristus. Toto mysterion je zakoušeno v církvi, kde je Kristus zvěstován. V listu Koloským je jako mysterion nazváno spojení muže a ženy jako skutečnost stvořitelského
řádu. To se pak v Pavlovské teologii stává i předobrazem vztahu Krista a církve, kde
je dle Efezským 5,32 velkým mystérion.

Nejvlastnějším znakem bohoslužby je tedy spásonosné dějství. Slovo a kultické akty
jsou vůči němu podřízené. Bohoslužba vyjadřuje to nejpodstatnější z Božího zjevení,
ke kterému se uskutečňuje co nejvnímavější lidské společenství (communio). Bohoslužebné dějství však tím zároveň dostává další tři rozměry, tentokrát rozměry časové.
Jednak se liturgie vztahuje ke skutečnosti, jež už byla dokonána, tedy spásnému činu
Ježíše Krista. Zároveň aktualizuje Novou smlouvu pro současnost. Stejně tak poukazuje
k budoucnosti jako reálně vyjádřenému začátku eschatologického stavu.
Duch svatý působí v bohoslužebném jednání církve a působí Ježíšovu oslavenou
přítomnost v něm. Duch a církev jsou ve vzájemné součinnosti – synergii. Kdykoli je
v liturgii slovo o památce (anamnézi), není tím míněna jen vzpomínka, ale živá zpřítomněná spásná skutečnosti. Historicky jedinečný čin Kristův zpřítomňuje liturgické
slavení člověku jako spásnou realitu. Kristus v moci Ducha svatého sám v liturgii jedná.
Tento princip ztvárňuje ústřední liturgická tzv. eucharistická modlitba, jejíž součástí
jsou anamnéze a epikléze. Tedy památka a prosba o Ducha svatého, který památku činí
aktuálním dějem. Kristus je přítomen ve shromáždění věřících a v osobě předsedajícího.
Ten však nezastupuje Krista, nýbrž je symbolickým představením jeho přítomnosti.
Karel Farský, autor liturgie Československé církve, nepřijal věrouku římské církve
své doby, která pojímala přítomnost Krista v liturgii velice staticky a na základě přesvědčení, že církev jedná a Kristus je tomuto jednání přítomen. Důraz posunul k osobnímu
dynamickému zpřítomnění Ježíše Krista v liturgii jako jejího primárního subjektu. Když
se křtí, křtí Kristus. Když se zvěstuje Písmo, mluví sám Kristus. Kristus je praesent
adest – je přítomen v liturgických úkonech. Nejsme to my, kdo by vázal Krista na liturgická znamení. Jeho přítomnost je projevem jeho svobodné milosti. On sám se zavázal,
že bude přítomen. Pojem zpřítomnění, který se po II. Vatikánském koncilu začal užívat
i v římskokatolické církvi, použil v českém prostředí Karel Farský nejspíš poprvé.
Připravil pro vás bratr Mgr. Michal Ševčík

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás
zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné.
Modlíme se :
 za slavení bohoslužeb, zvěstování Božího slova a jeho přijetí při všech adventních
a vánočních bohoslužbách
 za biblické hodiny, setkávání pro děti v náboženství a jejich účastníky, aby nás Duch
Svatý hojně vyučoval
 za nejstarší bratry a sestry v našich farnostech, aby nerezignovali na své poslání
a „otevírali dveře“ mladým lidem i dětem
 za všechny nemocné; za ty, kteří se strachují o své blízké; za lidi, kteří se ocitli v izolaci
nebo daleko od svých rodin
 za ty nejstarší v různých domovech, kteří už dlouho neviděli své děti a svá vnoučata.
- za všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře, za pečovatelky a pečovatele, prodavačky
a prodavače, za všechny, kteří se v těžkých podmínkách snaží pracovat proto, aby

naše země vůbec fungovala
- za novou vládu naší země; za ty, kteří nyní rozhodují a nesou břemena odpovědnosti
- za ty, kterým nikdo nepomáhá a kteří nemají přístup ke zdravotní péči, za uprchlíky
- za ty, kteří se ocitají v nouzi, kteří přicházejí, nebo už přišli o zdroj příjmů
- za děti a za rodiče, kteří složitě hledají, jak se nyní o děti postarat
- za ty, kteří mají strach
- za nás, abychom nepřestali být lidmi; za naši víru
- za sílu, ať obstojíme a vytrváme. Amen.
Vaše sestra Lidka Hadačová

LUŠTÍME
Zajímavou rubrikou ve farním zpravodaji jsou hádanky a luštění.
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku.
Tři úspěšné luštitele vylosujeme a odměníme knihou.
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ADVENT, BETLÉM, ČEKÁNÍ, KOLEDY,
OZDOBY, PŘÍCHOD, RADOST,
SVÁTEK, SVÍČKY, VÁNOCE, ZPÍVAT

BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2021
PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!

Pátek

3. 12.

17:30 Blansko

Sobota
– roráty se snídaní

4. 12.

6:30
14:00
16:00
17:30

Blansko
Rudice
Vítějeves
Lysice

2. adventní koncert
– Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu

Neděle 2. adventní

5. 12.

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Text evangelia:
Kaple Marie matky Páně
Lukáš 3, 1-6
Zpíváme písně: 203,206
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
3. adventní koncert
17:30 Blansko
– Dřevěný kostel
Úterý
7. 12. 15:00 Blansko
Senior centrum
4. adventní koncert
Pátek
10. 12. 17:30 Blansko
– Dřevěný kostel
11. 12. 6:30 Blansko
Sobota – roráty se
Dřevěný kostel
snídaní
14:00 Rudice
Kaple sv. Barbory
Neděle 3. adventní
12. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko
Dřevěný kostel
Text evangelia:
11:00 Brťov
Kaple Marie matky Páně
Lukáš 3, 10-18
Zpíváme píseň: 203,204
14:30 Křtiny
Kaple na hřbitově
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice
Sbor Páně
5. adventní koncert
17:30 Blansko
– Dřevěný kostel
Úterý
14. 12. 15:00 Blansko
Senior centrum
6. adventní koncert
Pátek
17. 12. 17:30 Blansko
– Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Sobota
18. 12. 6:30 Blansko
14:00 Rudice
Kaple sv. Barbory
– roráty se snídaní
Neděle 4. adventní
19. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
Text evangelia:
Lukáš 1, 39-55
Zpíváme píseň: 203,209
Svátost Pokání

7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov
Račice

9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00

Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov
Račice

17:30 Blansko
Pondělí
Úterý
Středa

20. 12.
21. 12.

6:30
6:30
22. 12. 6:30
15:00

Blansko
Blansko
Blansko
Blansko

Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
7. adventní koncert
– Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Senior centrum

Čtvrtek
Pátek – Štědrý den

23. 12.

6:30

24. 12. 13:00
14:15
Text evangelia:
15:30
Lukáš 2, 1-14
20:45
Zpíváme píseň:
22:00
211, 233, 210
23:30
Sobota
25. 12. 9:00
Hod Boží vánoční
11:00
14:00
Text evangelia:
Lukáš 2,15-20
16:00
Zpíváme píseň: 228,210
17:30
Neděle
26. 12. 7:45
Prvomučedníka
9:00
Štěpána
10:30
14:30
Text evangelia:
16:00
Matouš 10,17-22
17:00
Úterý – svátek Mláďátek 28. 12. 15:00
Pátek – Den díkůvzdání 31. 12.
14:00
za Boží ochranu a
vedení za rok L.P. 2021
17:30
Svátost Pokání
Sobota
1. 1.
9:00
Nový rok Jména Ježíš
2022 11:00
Text evangelia:
14:00
Lukáš 2, 15-21
16:00
Zpíváme píseň:
272,222, 210
17:00
7:45
2. 1.
Neděle
2022
9:00
Text evangelia:
11:00
Jan 1, 1-18
14:15
Zpíváme píseň: 233, 210
15:45
17:00
17:00

Blansko

Dřevěný kostel

Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Brťov
Blansko
Rudice
Blansko
Brťov
Vítějeves
Lysice
Blansko
Boskovice
Blansko
Lysice
Křtiny
Ruprechtov
Račice
Blansko

Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Kaple Marie matky Páně
Dřevěný kostel
U Boží muky na návsi
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
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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

