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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ÚNOR:
 „V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. 
Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho uchu.“ 

 (Žalm 18, 7)
Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho zpravodaje. 
Na začátku měsíce února vás všechny upřímně zdravím. Hned druhý únorový den 
prožijeme slavnost Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnice. Cítím, že je potřeba po-
vzbudit se navzájem ke slavení bohoslužeb, setkání na biblických hodinách nebo jen tak 
popovídat si mezi sebou i s bratrem farářem. Což je samo o sobě zvláštní. Ovšem žijeme 
ve zvláštní době, která s sebou nese řadu vnějších i vnitřních omezení. I letos jsme měli 
Vánoce s všudypřítomnou hrozbou covidu. Stále jsme v obdobné situaci. Milí přátelé, 
říkal jsem si, co za tím je. Vždyť očkování proti covidu existuje, léky také nějaké jsou 
– alespoň v nemocnicích. Nic není bez potíží, to je jisté, virus jen tak nezmizí. Ale kde 
je ten příslovečný „zakopaný pes“? Já si myslím, že největším nepřítelem už není ani tak 
nemoc, jako to, co se ve společnosti šíří – nedůvěra. Každý je lékařem, věří se ledajakým 
„informacím“, lidé jsou dezorientováni, každopádně i jako společnost se štěpíme. S tím 
se budeme asi potýkat dlouho, protože jsme společností na rozhraní věků. Stejně jako 
když byl vynalezen knihtisk a myšlenky se mohly snadněji šířit (včetně Bible a spisů re-
formátorů), tak dnes se ale můžou šířit – úplně snadno a volně – díky internetu (sociálním 
sítím) nejrůznější dezinformace. Ve virtuálním tržišti nacházíme nejen dobré a použitelné 
informace a vědění, ale i dusící plevel a další jedovaté byliny. Několikrát jsem slyšel 
charakteristiku internetu: je to džungle. Asi bude dlouho trvat, než se s tím vypořádáme. 
Nebude to lehká doba, to vidíme nejen na covidu a na tom, co způsobil! 

Sestry a bratři, člověk by mohl propadnout snadno smutku. Jak jsme nepoučitelní. Co 
nám zbývá? Myslím, že stále je to naděje. Bohu se zachtělo být s námi na zemi, odhalit 
svou tvář a své úmysly. „Z nějakého nepochopitelného důvodu“ v nás má Bůh zalíbení 
(Lukášovo evangelium 2, 14). To je fantastická věc – přistupovat vždy znovu a znovu 
s láskou a obětavostí k člověku. (Řekněte, kdo jiný může celý ten náklad, všechny naše 
chyby, ba hříchy, vydržet?) Mimochodem, tento laskavý, láskyplný přístup vyžadujeme 
od zdravotnického personálu, když se, třeba opakovaně, dostáváme s nemocí do špitálů. 
Potřebujeme tedy léčit naši důvěru i lásku. 

Sestry a bratři, Bůh za námi sestupuje. Bůh se nám ve své lásce dává všanc. To je naší 
nadějí. Ovšem nejen to, stejně jako k nám sestupuje, stejně jako je na počátku, tak bude 
i na konci. Ježíš je alfou i omegou, začátkem i koncem. 



LiturgiCký kALENDÁŘ   
5. AŽ 8. NEDěLE  

po ZjEVENí pÁNě

2. 2. Uvedení Páně do Chrámu, 
        Hromnice

27. 2. Masopustní neděle

Věříme, že nás v průšvihu nenechá, že nás vysvobodí i z těch dezinformací a dalších 
našich „vynálezů“ – vlastně hříchů. 

Přeji všem požehnané Hromnice, plné naděje.         Bratr Ladislav

M o D L i t B A 
Probuď, Pane, naše lidská srdce, 
ať umíme být pokornější a vděčnější. 
Ať vidíme nejen krásu, 
ale i bolest kolem nás, 
ať se nebojíme vykročit
i zakročit v pravý čas. 
Ať víra, naděje i láska
mají trvalé bydliště v našich srdcích. 
Amen

(Mirka Šidlová)

SVÁtkY V MěSíCi ÚNoru
HroMNiCE A BLAŽEjSkÉ poŽEHNÁNí

Čtyřicet dní po narození přinesla Ježíšova matka Marie svého syna do jeruzalémského 
chrámu. Tam se potkala s prorokyní Annou a starcem Simeonem, který Ježíše nazval 
světlem k osvícení národů. S tím je v současnosti spojen obřad rozdávání požehnaných 
svící během bohoslužeb. Svíce nám připomíná Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby 
jiným dala světlo“.

Zapálené svíčky se dříve umisťovaly za okna a měly chránit před bouřkami. Právě 
světlo a oheň představovaly od dávných dob symboly spojené s bojem dobra proti zlu. 
Lidé měli z bouřek od pradávna strach a hromy znamenaly přicházející zlo.  Symbol za-
pálené svíce se pak rozvinul do mnoha podob a kromě ochranitelské funkce získal i další 
pozitivní vlastnosti. Svit hromničky měl doprovázet umírajícího na cestě do věčnosti, 
sama zapálená svíce pak přestavovala Ježíše Krista, který byl zdrojem světla, tedy i dobra.

Říká se „na Hromnice o hodinu více“. Délka dne se začíná rychle prodlužovat. Ve sku-
tečnosti se den v porovnání se zimním slunovratem prodlouží nejenom o slibovanou 
hodinu, ale ještě dalších dvacet minut. 

Po slavení Hromnic bývá při bohoslužbách udělováno blažejské požehnání. 
Blažej byl biskupem v Sebastě v Arménii, zabýval se studiem lékařství a vykonával 

lékařskou praxi. V době pronásledování křesťanů za římského císaře Licinia ve 4. století 
byl krutě umučen. 

Licinius vládl na východě Římské říše. Jeho spoluvládcem západní části byl jeden z nej-
významnějších vladařů pozdní antiky, Konstantin Veliký. Spolu přijali v roce 313 tzv. Edikt 
milánský, jímž povolili svobodné vyznávání všech náboženství v říši. Milánské ujednání 
představovalo svobodu vyznání pro všechna náboženství, nikoli pouze zrovnoprávnění 
křesťanství s dosavadním římským náboženstvím, jak se často mylně tvrdí. Za oficiální 
(a jediné) státní náboženství Římské říše bylo křesťanství prohlášeno teprve v roce 380 
za císaře Theodosia I. Křesťanství ovšem bylo v Ediktu zvláště zvýrazněno a jednalo se 



o právní uznání křesťanských obcí. V roce 320 však Licinius v rámci mocenských bojů 
toto ujednání porušil a v jeho části říše opět začalo pronásledování křesťanů. Jednou 
z obětí se stal i Blažej.

Konstantinovi se podařilo dosáhnout vlády nad západem a v roce 324 se po vítězství 
nad Liciniem ustavil jediným vládcem celého impéria. Těžiště říše přesunul z Říma 
do její bohatší a stabilnější východní poloviny – tam založil druhé hlavní město, Nový 
Řím – Konstantinopol. Město mělo strategicky výhodnou polohu, která zajišťovala snadný 
přístup jak k balkánským provinciím, tak k východní hranici s Persií, kontrolovalo úžiny 
mezi Evropou a Asií, disponovalo příznivými podmínkami k hospodářskému rozvoji 
a mělo znamenitý přístav. Ve městě započal Konstantin se stavbou dvou velkých chrámů: 
baziliky Boží moudrosti (Hagia Sophia) a baziliky Božího míru (Hagia Eirene). Oproti 
starému Římu, který oplýval mnoha pohanskými chrámy a svatyněmi, byl Nový Řím 
koncipován jako ryze křesťanské město. Nicméně i zde nechal Konstantin postavit řadu 
chrámů zasvěcených pohanským bohům, mezi nimiž vynikal především chrám Fortuny. 

Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), byl hlavním městem 
Římské říše, po jejím rozdělení v roce 395 pak hlavním městem Východořímské (By-
zantské) říše a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše. Turci pronásledovali 
a vyháněli křesťany, kostely přeměnili na mešity. Roku 1923 vznikla Turecká republika 
a hlavní město se přesunulo do Ankary. Dnešní název Istanbul (z řeckého spojení eis tén 
polin, do města), který se používal zcela běžně mezi obyčejnými Turky, se stal úředním 
názvem až v roce 1930.

MASopuSt A LiturgiCkÉ MEZiDoBí

Masopust je období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který na-
stává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu 
je závislý na datu Velikonoc (Velikonoční neděle vychází letos na 17. dubna). 

Masopust vyplňuje liturgické mezidobí, což je „doba během roku“, mezisváteční ob-
dobí, kdy se neslaví velikonoční nebo vánoční motiv. Probíhá ve dvou blocích: začíná 
v pondělí po neděli po 6. lednu a končí před Popeleční středou (letos 2. března) – to je 
první blok; dále znovu začíná po slavnosti Seslání Ducha svatého a trvá do konce litur-
gického roku, tedy do soboty před 1. adventní nedělí. Zahrnuje 33 – 34 volných nedělí, 
tedy období zabírající více než polovinu týdnů v roce, během kterých se čtou svědectví 
o Ježíšově veřejné činnosti.

Do liturgického mezidobí spadají některé významné svátky: Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice), Slavnost Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), Svátek 
Proměnění Páně, Slavnost Ježíše Krista Krále.

Obecně můžeme svátky rozdělit na průvodní, titulární, ideové, svátky apoštolů, svědků 
páně a mariánské svátky.

průvodní svátky vznikly při hlavních svátcích jako oslava jejich dílčího aspektu. V době 
vánoční sem patří například svátek prvomučedníka Štěpána 26. 12. nebo svátek Jana 
Evangelisty 27. 12.

titulární svátky jsou pojmenované po tajemství víry – Slavnost Těla a Krve Páně.



Svátky ideové odrážejí hlavní náplní některou součást věrouky. Objevují se jen na západě 
a patří sem svátek Boží Trojice, Ježíše Krista Krále, Jména Ježíš.
Svátky apoštolů jsou tradiční památkou roku. Apoštolové byli pomocníci a učedníci 
krista. po ježíšově smrti a jeho zmrtvýchvstání se rozešli po světě a ježíšovo učení 
šířili dál. Apoštolů bylo dvanáct, stejně jako původních izraelských kmenů. Byli to 
petr, ondřej, jakub – syn Zebedeův, jan, Matouš, Filip, Bartoloměj, tomáš, jakub 
– syn Alfeův, tadeáš (juda), Šimon a jidáš, který se stal zrádcem a kterého později 
nahradil Matěj. Někteří z nich podali svědectví o životě, smrti a vzkříšení svého 
Mistra písemně – sepsali evangelia, z nichž čtyři (Matoušovo, Markovo, Lukášovo 
a janovo) jsou součástí Nového zákona, nazývají se kanonická; ostatní se označují 
jako apokryfní.
památka svědků páně nahrazuje v reformačních církvích oslavu kultu svatých. V po-
sledních letech získává stále větší rozsah. Za svědka Páně je považován kníže Václav, 
kněžna Ludmila, Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Ámos Komenský a další.
Mariánské svátky byly redukovány na minimum (od epochy Karla Farského nebyly 
dlouho připomínány vůbec). V současné době máme jeden svátek, který přináleží vždy 
na 15. srpen.

Liturgický rok propojuje liturgii a život v jeho denním, týdenním a ročním cyklu. Hlav-
ním pojítkem liturgie, církevního roku a života je modlitba – ta přesahuje z liturgického 
slavení do obzoru každodenního času. Pro vás ráda připravuje sestra Radka

NAŠE poZVÁNí pro VÁS
SLAVNoSt HroMNiC, uVEDENí pÁNě Do CHrÁMu
s rozdáváním hromničních svící budeme letos prožívat VE STŘEDU 2.2. 2022 v Blan-
sku v 17:30 hodin a na Brťově v 19:00 hodin; ve všech dalších obcích budeme Hromnice 
slavit v sobotu 5.2. a v neděli 6. 2. včetně udílení blažejského požehnání. (Viz program 
bohoslužeb na poslední straně.) Srdečně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

MASopuStNí NEDěLE 27. ÚNorA 2022
V letošním liturgickém roce připadá masopust na začátek měsíce února. V naší bla-
nenské farnosti s ním souvisí nejen domácí pečení koblihů a průvody na místech, kde 
je tato tradice ještě živá. Jako v předcházejících letech v neděli 27. 2. 2020 prožijeme 
dopoledne kostelní masopust se zabijačkou v Blansku. Bohoslužby začínají v 9:00 hodin 
v kostele a po nich následuje program na farní zahradě. 
Těšíme se na účastníky v maskách, které čeká malá odměna!

popELEČNí StŘEDA, ZAHÁjENí pŘíprAVY NA SLAVENí VELikoNoC
připadá na polovinu února na středu 2. 3. 2022 ve 13:00 hodin v Račicích, ve 14:15 hodin 
ve Vyškově, v 15:45 hodin v Ježkovicích, v 17:30 hodin v Blansku v kostele a v 19:00 
hodin na Brťově. 
Při všech bohoslužbách bude vysluhovaná svátost Pokání s veřejnou zpovědí 
a udělováním Popelce. 
Upřímně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!



BLANENSký DŘEVěNý koStEL jE otEVŘENý kAŽDý DEN
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 SVÉHo 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 chví-
li 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 pro vás milá 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. Závěr jákobova a josefova života Úterý 1. 2. 2022
2. Narození a mládí Mojžíše  Úterý 8. 2. 2022
3. Útěk Mojžíše z Egypta  Úterý 15. 2. 2022
4. Mojžíš a hořící keř   Úterý 22. 2. 2022

Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku. Překonejte ostych 
a přijďte. Srdečně všechny zveme.    Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos

NÁBoŽENStVí pro Děti
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. se-
tkávání pro děti. Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické 
příběhy a rozumět základům naší křesťanské kultury. 
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 kla-
deme. Rádi bychom nový cyklus otevřeli ve Vyškově. 
Bude se konat v sakristii našeho kostela-sboru na náměstí:

1. Světová náboženství – jedna nebo více cest k Bohu? Středa  9. 2. 2022
2. Má můj život smysl? Středa 23. 2. 2022

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 dal-
ší dobroty!  Přijďte, každý je srdečně vítán.         Pravidelní účastníci! 

jEDNÁNí rADY StArŠíCH
V měsíci únoru se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 21. 2. v 18:30 hodin 
v Blansku. Zveme vás k účasti. Ing. Patrik Hanáček, předseda RS

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. 

MK
SEtkÁVÁNí pro SNouBENCE V BLANSku
kdy budou? 
První setkání s tématem:  „Svatební obřad“. Obřad vám detailně představím se všemi 
alternativami, nad čím přemýšlet, co si vybrat atd.  Bude se konat v pátek 18. 2. 2022 
v 17:30 hodin.  
Druhé setkání s tématem:  „O úředních formalitách pro platnost svatebního obřadu před 
úřady ČR, svatební slib, výběr čtení atd.“  bude v pátek 25. 2. 2022 v 17:30 hodin.  
Třetí setkání požijeme nad tématem:  “Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před 
vstupem do manželství“ bude v pátek 4. 3. 2022 v 17:30 hodin.
Kdo nemůže přijít na některé ze setkání v tomto cyklu, tak témata budou probírána 
ve stejném pořadí s další skupinkou v pátek 28. 1., 4. 2., 11. 2. 2022 v 17:30 hodin.  
Všechna setkání se uskuteční v Dřevěném kostele na ul. Rodkovského 7 v Blansku. 

Připravují Martina, Robertto a Martin

ZÁkLADY FiLoZoFiE
Milé sestry, milí bratři, vzhledem k tomu, že člo-
věk přemýšlí, jak by mohl být naší náboženské obci 
v Blansku platný, seznal jsem, že by bylo velice pří-
jemné uspořádat první setkání, diskuzní večer, nad 
základy filozofie. Rád pro vás uspořádám jednou mě-
síčně v pracovním týdnu v podvečerních hodinách 
povídání o filozofii, kde budeme mít i prostor o jednot-
livých tématech diskutovat. Kdo by měl zájem, napište 



mi, prosím, na e-mail: m. j. sevcik@seznam. cz. Začali bychom v březnu 2022. Večer by 
měl cca 75 minut a byl by rozdělen na část přednáškovou a diskuzní.

Těší se br. Michal Ševčík
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 modli-
tební 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



otÁZkY, ktErÉ NÁS ZAjíMAjí
Co je to víra?

Hodně lidí o sobě říká, že jsou věřící. Často ale mají o víře zkreslené představy. Ukažme 
si nejprve, co víra není. Někteří lidé dnes říkají: „Já věřím, že někdo (nebo něco) ve ves-
míru musí být, to všechno kolem nás nemohlo vzniknout náhodou.“ To ovšem není víra, 
ale názor. Někdo jiný může být přesvědčen o tom, že na Marsu žijí zelení sloni. Takové 
přesvědčení také není víra. Dokonce ani víra v Boží existenci není skutečná víra, jak 
dosvědčuje list jakubův 2, 19: Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu 
věří, ale hrozí se toho. Víra je také víc, než členství v nějaké církvi nebo souhlas s něja-
kým vyznáním víry. Co je tedy víra? Jeden provazolezec natáhl lano nad Niagarskými 
vodopády. Dav přihlížejících viděl, jak po něm přešel na druhou stranu a zpět. Když se 
vrátil, zeptal se diváků, zda věří, že přejde po laně i s kolečkem. Většina volala, že ano 
a muž opět přešel na druhou stranu a zpět i s kolečkem. Pak se znovu zeptal zvědavců, 
zda věří, že přejde po laně i s kolečkem, ve kterém bude sedět člověk. Většina opět vola-
la, že ano. Provazolezec přistoupil k jednomu muži, který volal nejhlasitěji, a vyzval jej, 
aby si tedy do kolečka sedl. „Za nic na světě!“ zděšeně zvolal oslovený. Můžeme říci, 
že ten muž nenasedl, protože měl malou víru? Nikoliv. Můžeme pouze říci, že onomu 
provazolezci ve skutečnosti nedůvěřoval. Skutečná víra však není lehkomyslnost, nikdy 
nevede k hazardování se životem (Lukáš 4, 9-12). Všichni máme nějakou víru. Když 
nastupujeme do autobusu, věříme, že ho řídí někdo, kdo k tomu má oprávnění a doveze 
nás do cíle. Ani to však není skutečná víra. Pokud o svém příteli řekneme, že věříme, že 
nás nezklame, bude to asi proto, že jej dobře známe a víme, jak se zachoval v různých 
situacích v minulosti.

Co je tedy tou spásonosnou vírou, o které se píše v Bibli? jan 3, 16: Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný. Skutečná víra je vztah důvěry a lásky k Ježíši Kristu, k Bohu. Jak víme, 
že mu můžeme důvěřovat? Protože jej dobře známe a víme, jak se zachoval v různých 
situacích v minulosti – k nám, i k jiným. jan 17, 3: A život věčný je v tom, když poznají 
tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. A jak tedy můžeme 
Boha poznávat? Kromě osobních zkušeností, kdy se projevil v našich životech, především 
z Bible, která je (jak jsme si uvedli již dříve) především knihou příběhů o tom, jaký je Bůh. 
Římanům 10, 17: Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Skutečná 
víra vzniká ze zvěstování Božího slova – ať už jeho čtením, nebo slyšením (např. při ká-
zání). Zajímavé je, že v biblických jazycích (hebrejština, aramejština, řečtina) je pro víru 
a důvěru jeden výraz – v řečtině je to „PISTIS“ (πίστις). Skutečná víra tedy není „slepá“, 
ale vzniká na základě poznání Boha. Takovou víru od nás Bůh očekává, taková víra nám 
také zaručuje věčný život, taková víra se pak projevuje v našem jednání. jakub 2, 13-14. 
17-18: Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale 
milosrdenství vítězí nad soudem. Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale 
přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? …Stejně tak i víra, není-li spojena se 
skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu 
odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Jednání v sou-



ladu s Božími principy, které lze obecně nazvat milosrdenstvím, je přirozeným důsledkem 
víry. Není však možné si jakýmikoliv skutky zasloužit spasení, takový způsob myšlení je 
pohanský. Zachraňuje nás víra, nikoliv skutky. Připomeňme si známý příběh tzv. „lotra“ 
na kříži, jednoho z těch dvou, kteří byli ukřižováni společně s Ježíšem (Lukáš 23, 32-43). 
Setkání se Spasitelem v posledních chvílích jeho života na něj tak mocně zapůsobilo, že 
se v něm zrodila víra a on zatoužil po Božím království. A Ježíš mu slíbil, že v něm také 
bude. Přitom tento obrácený zločinec již nenapravil nic, co zlého v minulosti způsobil 
druhým, Bibli neznal, ve shromáždění věřících nikdy nebyl, žádný skutek milosrdenství 
již do své smrti nevykonal. Měl však skutečnou víru, důvěřoval Ježíši.

Všechno, co od nás Bůh čeká, je důvěra. Kde je vzájemná důvěra, tam je láska, pokoj, 
svoboda a jistota. Proto nic není tak důležité jako víra. Skutečná víra je vztah důvěry 
a lásky k Bohu. Každý, kdo má takovou víru, má život věčný.

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

BoHoSLuŽBA
Sestry a bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím šesté pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby 
(2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. V následujícím díle se věnujeme postavení 
naší církve mezi východním a západním ritem a její jedinečností v univerzálním poselství 
křesťanství.

Československá (husitská) liturgie
Díl Vi.

Naše církev mezi východem a západem

Na vznik a podobu naší liturgie nelze nahlížet pouze jako na národně jedinečný jev. 
Farského liturgie je zcela unikátním smíšeným ritem, tedy bohoslužebnou formou, 
která v jednom organickém celku spojuje prvky hned několika liturgických tradic. 
jedná se o tyto tři prameny: latinská římská mše, pravoslavná liturgie sv. jana 
Zlatoústého a česká reformační bohoslužba. Záměrně zde hovoříme o organickém 
spojení všech prvků, tudíž se nejedná o eklektický kompilát, nepřirozenou liturgii. 
Bratr Farský však s Boží pomocí dokázal vyjádřit unikátní modernistickou interpretaci 
bohoslužebného dění a smysl rodící se nové teologie Církve československé (husitské).

Vývoj teologického myšlení je historicky zásadně podmíněn dvěma skutečnostmi, 
tou první je existence Ježíše Krista, do kterého se projektují prvky antické řecké filo-
zofie. Tj. propojování víry a touhy po poznání přítomnosti neviditelného Boha. Spolu 
s utvářením dogmat (trojiční, christologické dogma) se kolem 10. století soustředila 
pozornost na fenomén reálné, objektivní, substanciálně vnímané přítomnosti Krista 
v živlech jeho svaté večeře. Zásadním momentem je propojení teologie s filozofií; 
jednak Bůh jako naše spása a podruhé Bůh jako součást subjekto-objektové figury 
v epistemologii. Bůh jako předmět metafyziky.

Prvním ritem, který je pro nás podstatný, je tzv. Tridentská mše (římská). Latinská 
liturgie se objevuje až v 5. století vytvořením zcela nového bohoslužebného ritu, jehož 



základním principem je obětní charakter večeře Páně. Západní tradice po velmi dlou-
hou dobu vůbec neužívala pojmu liturgie a místo něj využívala výrazy jako ministeri-
um, ritus, ceremonia, munus, opus, officium atd. Západní liturgie sestává z bohoslužby 
slova a eucharistické slavnosti a pochází ze severo-africko římské a eucharistické 
slavnosti. Termín mše pochází z latinského slova missa znamenajícího propuštění. 
Ústředním bodem západní liturgiky je pojem transsubstanciace – přepodstatnění, 
který poprvé definoval 4. lateránský synod v roce 1215. Víra v transsubstanciaci ozna-
čil jako dogma, jehož zpochybnění bylo kacířství. Přepodstatnění říká, že podstata 
chleba a vína se zcela mění v úplnou substanci Těla a Krve Kristovy. Akcidenty chleba 
a vína, tj. případky, zůstávají zachovány (jevová forma). Proměna je z filozofického 
hlediska možná, z pohledu víry je však zcela odlišnou věcí, tj. věcí teologie.

Druhým inspiračním pramenem naší úžasné liturgie je liturgie sv. Jana Zlato-
ústého. Je duchovním srdcem pravoslaví. V pravoslaví bylo překládání liturgie 
do národních jazyků běžnou praxí. Bohoslužby se sloužily syrsky, arabsky, koptsky, 
gruzínsky, persky či arménsky. Cyril a Metoděj přeložili východní liturgii také 
do slovanského jazyka. Díky tomu se slovanské křesťanství začalo šířit dvěma 
směry. Z Moravy pronikalo do Bulharska a odtud na Rus, kde se stalo základem 
náboženské a kulturní pravoslavné vzdělanosti. Byzantská liturgie sehrála důležitou 
roli při utváření vlastní věrouky a kultury východní církve. Je to liturgie hieratic-
ké pompy, zároveň rituální a umělecké nádhery. Svou obrovskou sílu v dějinách 
ukázala liturgie sv. Jana Zlatoústého především po dobytí Cařihradu Turky v roce 
1453. Tehdy se stala pevným strážcem a podněcovatelem víry a života celé ohrožené 
východní křesťanské tradice pravoslaví.

Konečně třetím zdrojem naší liturgie je česká reformační bohoslužba. Tato nová 
liturgická praxe se začala formovat na začátku 15. století, tj. v době Husově. Latin-
ská mše v kostelích byla v té době doplňována o kázání a české lidové písně. Zlom 
nastal v roce 1414, kdy zavedli jakoubek ze Stříbra s petrem paynem přijímá-
ní pod obojí způsobou pro kněží i laiky (sub utraque specie), tj. chleba i vína 
nejen pro duchovní, ale i pro prostý lid. Odtud se nese název utrakvismus. Mistr 
Jakoubek ze Stříbra se zase stal průkopníkem zavedení tehdejší češtiny do bohoslu-
žeb. K výraznějším změnám se dostali následníci prvních českých utrakvistů – čeští 
bratříci (Jednota bratrská). Zavedli nové apoštolské schéma bohoslužeb. Základem 
bylo zvěstování Písma s výkladem, volné modlitby a zpěv. Jednota také zavedla řád 
vlastního zřizování kněží a biskupů, což bylo do té doby nevídané. Slovo Boží bylo 
nadřazeno svátostem. Bratři odmítli transsubstanciaci. Světová reformace však naši 
liturgii příliš neovlivnila. Naše propojení zvěstování slova a paschální hostiny v jediný 
bohoslužebný akt se dvěma rovnocennými vrcholy ve zvěstování a svátosti večeře 
Páně můžeme oprávněně nazvat reformačním akcentem Farského liturgie.

Liturgie naší církve je v zásadě ovlivněna římskou mší s obohacením pravoslav-
né spirituality, zároveň je zde jasně patrné dědictví utrakvistů a českých bratrů. Je 
pozitivním vyjádřením národní křesťanské identity vycházející ze zdrojů věčného 
evangelia Ježíše Krista (Zj14,6).

Bratr Mgr. Michal Ševčík



proŽiLi jSME
Silvestr 31. prosince 2021
Protože lednový farní zpravodaj vyšel mezi Vánocemi 
a novým rokem, dovolte ještě malé ohlédnutí za silvest-
rovským dnem 31. 12. 2021. Nejprve jsme se setkali při 
krásných silvestrovských bohoslužbách v kapli sv. Rodiny 
v Černé Hoře. Malý výšlap do kaple, zapadající sluníčko, 
krásné a na prosinec poměrně teplé odpoledne. Potěšující 
byla účast lidí, kteří si udělali čas a přišli. Bohu díky, že 
i přesto, že se v kapli netopí, všichni vydrželi až do závě-
rečného „Narodil se Kristus Pán.“ Bohu díky!
Po večerních silvestrovských bohoslužbách Blansku jsme 
si tradičně losovali osobní biblické verše, které pro nás 
připravili manželé Jitka a Laďa Alexovi.

Společně jsme ještě poseděli. Děkujeme za spoustu chutných pokrmů, milou zábavu, 
vzájemné rozhovory, soutěže a posezení. 
Trochu spánku a v sobotu 1. 1. 2022 při ranních bohoslužbách v Blansku o svátku Jména 
Ježíš věříme, že jsme přijali dobrý nový rok. Rádi jsme pro nás všechny prostory silves-
trovsky vyzdobili. Marcelka a Jirka Forstovi

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA  
SVÁTEČNÍMI DNY OD BRATRA 

JIRKY VYMĚTALÍKA



Děti pomáhají bratru faráři 
s vysluhováním Večeře 
Páně na Brťově.

Betlém v brťovské kapli 
o svátku Nový rok  
Jména Ježíš.

Sváteční čas v našem  
vyškovském kostele.

Bratr Jiří a mnozí 
další na bohoslužbách 
v rousínovském kostele  
Cyrila a Metoděje.



SLAVNoSt ZjEVENí pÁNě  
6. LEDNA 2022

V letošním roce jsme slavnost 
Zjevení Páně, lidově „Tří králů“, 
prožili ve čtvrtek 6. 1. 2022. 

Přišli také mezi nás. Popřáli, vinšo-
vali a zazpívali. Děkujeme za službu 
našich dětí. MK

EkuMENiCký týDEN  MoDLitEB
V měsíci lednu se tradičně na Blanensku i Boskovicku setkávají věřící ze všech církví 
ke společným modlitbám a čtení z Božího slova. V letošním roce výbor týdne modliteb 
připravil program, který nás postupně provedl texty a jejich výkladem. Každý večer 
vždy jedna z církví připraví ve své modlitebně nebo kostele program a pozve kazatele 
ke zvěstování z jiného společenství. V Blansku jsme byli hostiteli bratří a sester 
z dalších církví v pátek 14. 1. 2022 a kazatelem večera byl bratr jáhen Oldřich Němec 
z Římskokatolické církve. Při modlitebním večeru zpíval Gospel friends.



Náš bratr farář byl hostem na kazatelně v církvi 
Adventistů sedmého ve čtvrtek 13. 1. 2022. 

Jednotlivá shromáždění po výkladu z Božího 
slova provázela modlitby jednotlivých účastníků. 
Reportáž najdete i na blanenském videožurnálu.
V pondělí 24. 1. 2022 se po dlouhé době konala 
společná ekumenická bohoslužba církví Řím-
skokatolické a naší v týdnu Modliteb za jednotu 
křesťanů v kostele sv. Václava v Ruprechtově.

Bratr Jiří

ZÁZNAM Z NěktErýCH 
SEtkÁNí u NÁS 
VE FArNoSti
Když budete mít čas a chuť, podí-
vejte se na internetové stránky města 
Blanska. Z některých setkání najdete 
v části videožurnál reportáže. Honza 
Popelka natáčel i u nás v kostele.

SVěŽí ÚNoroVý oSMDESÁtNík

Znáte jej všichni od Švábenic až po Vítějeves. 
Spoustu roků bydlel v Blansku u nás v domě, 
než se oženil se svoji manželkou Ivou a pře-
stěhoval do Křetína. 

Dne 23. února L. P. 2022 oslaví  
své krásné životní jubileum  
náš milý bratr Svatomír Lamač. 
Je za ním i před ním spousta modliteb, služby 
i práce pro naše společenství. 
Spolu s ním oslavíme jeho narozeniny v úterý 
23. 2. 2022 v 17:30 hodin v Blansku. 
Jste srdečně zváni! MK

Bratr Slávek v blanenském kostele



u příležitosti jeho životního jubilea jej nechejme promluvit v jeho svědectví:
„Moji milí, před třemi roky byl vydán letáček BTM „Každý může být vítěz“, kde jsem 

popsal svoji dřívější závislost na alkoholu a jakým způsobem jsem byl vysvobozen. Jako dítě 
jsem se setkal s mnohými vlivy, které mne utvářely. V naší rodině byli zastánci monarchie 
Rakousko-Uherska, podnikatelé první republiky, mesiánští židé, komunisté. Mluvilo se u nás 
česky, německy, maďarsky. Mám kořeny v Rakousku i na Moravě. Vyrůstal jsem ve velké 
multikulturní rodině, kde se lidé vzájemně tolerovali a mohli zasednout ke společnému stolu, 
jak bývalo zvykem. Ve škole mě bavila matematika a chemie, proto jsem šel studovat na střední 
školu s technickým zaměřením. Byl jsem mladý muž plný síly. Boxoval jsem, věnoval jsem 
se asijským bojovým sportům. Rád jsem navštěvoval pohostinství, kde jsem rád popil a ob-
čas se i porval. Díky jazykové výbavě jsem již jako dospělý mohl pracovat v zahraničí. Své 
znalosti jsem rozšířil o další dva světové jazyky. Také jsem si mohl rozšířit vzdělání v oboru 
zahradnictví, gastronomie. Věnoval jsem se studiu historie. Zajímala mne historická fakta 
a vzájemné souvislosti, které utvářely naši současnost. Na zahraničních cestách jsem poznal 
jiná etnika, kulturní zvyky. V práci se mi dařilo. Měl jsem dost peněz. Díky mé bezstarostné 
povaze jsem si užíval. Potrpěl jsem si na kvalitní kouření, popíjel dobrý alkohol. Rád jsem 
hrál karty o peníze, měl jsem štěstí, často jsem vyhrával.

Po dvaceti letech jsem se natrvalo vrátil do republiky, změnil jsem zaměstnání. Byl jsem 
několikrát ženatý. Vstupoval jsem do manželství s tím, že se musím o svou novou rodinu 
postarat. Rád jsem pracoval a mnohdy měl i dvě zaměstnání. Měl jsem kontakty, uměl sehnat 
nedostatkové zboží. Když se manželství rozpadlo, odešel jsem, aniž bych si něco vzal s sebou. 
Když jsem se rozváděl po čtvrté, měl jsem již 60 roků. Přespával jsem u kamarádů, v té době 
se také zhoršil můj zdravotní stav. Měl jsem úraz kotníku, od té doby musím používat berle. 
Také jsem zanechal kouření, nemohl jsem dýchat, měl jsem nemocné plíce. Prodělal jsem 
mozkovou mrtvici. Musel jsem se znovu učit mluvit, psát. Od té doby je část mých vzpomí-
nek ve tmě, má paměť funguje pouze na 40 %. Jak mi bylo lépe, vrhl jsem se do podnikání, 
obchodoval jsem s různým zbožím. Měl jsem po světě kontakty. Dařilo se, měl jsem peníze, 
jezdil jsem v luxusním autě s osobním řidičem. Celý den jsem popíjel. Domov jsem neměl. 
Spával jsem po hotelích nebo u kamarádů. Trvalo to 6 roků, díky mé nezodpovědnosti jsem 
zbankrotoval. Ocitl jsem se na dně bez peněz, stal se ze mne bezdomovec, přespával jsem 
v lese. Z prvního letáčku víte, že mi soud nařídil protialkoholní léčbu v Kroměříži. Když mne 
tam policie dovezla, jen jsem přemýšlel, jak a kdy uteču. Nestalo se.

Vzpomněl jsem si na Boha, začal se modlit, číst bibli. Věděl jsem, že mou jedinou nadějí 
je Bůh. Můj nový život začal. Vše nebylo jednoduché, několik let jsem bojoval s touhou 
po alkoholu – s bažením. Byl to život na hraně, jediný špatný krok, špatné rozhodnutí a mohl 
jsem být opět v pekle alkoholizmu. V krizových situacích jsem se modlil a manuálně pracoval, 
až jsem byl zcela vyčerpán. Pomáhal jsem v blanenské husitské farnosti s opravami kostelů 
a věnoval se zahradničení. Seznámil jsem se s věřícími lidmi, kteří mne přijali za svého.

V církvi jsem našel domov, přátelství, lásku. Říkal jsem, že mám otce v nebi, má rodina je 
církev, kde mám sourozence bratry a sestry. Stále jsem měl zdravotní problémy. Několikrát 
do roka jsem pobýval v nemocnicích. Tam jsem mohl svědčit pacientům, sestřičkám i lékařům, 
kteří mne již znali z dřívějška. Vím, že mi Pán Bůh dal dar svědectví. Nedělá mi problém 
navázat s lidmi kontakt, povídat si s nimi o životě, občas zavtipkovat, promluvit s nimi o boží 
milosti. Měl jsem radost ze života, byl jsem rád, když mohu pomáhat, být užitečný v naší 
farnosti od Švábenic až po Vítějeves. Nic jsem neplánoval, chtěl jsem pouze zachovat věrnost 



Hospodinu, Ježíši Kristu a nechat se vést Duchem Božím, žít v lásce ke svým bližním. Stal 
jsem se členem spolku LAVINA v Blansku, který se snaží pomáhat lidem žijícím v nouzi. 
Je mi ctí, že jsem členem Mezinárodního svazu gedeonů, který vydává a zdarma rozšiřuje 
Nový Zákon – Bibli po celém světě. Je tomu víc jak rok, když mi můj dobrý přítel a bratr 
zatelefonoval. Sdělil mi, že by se se mnou ráda seznámila paní, která o mně slyšela a ráda 
by se více dozvěděla o mém životě. Souhlasil jsem. Zavolal jsem ji a po krátkém rozhovoru 
jsme se domluvili, že se setkáme osobně. Bydlela v blízké vesnici. Hned na první pohled se 
mi líbila, její vzhled i chování. Měli jsme si o čem povídat. Spřátelili jsme se. Navštěvovali 
bohoslužby. Po třech měsících jsem si plně uvědomil, že jsem se do ní zamiloval. Modlil jsem 
se a vzpomněl si na radu paní farářky. Neboj se zeptat ženy, která se Ti líbí, zda by s Tebou 
chtěla žít v manželství a dej jí čas na rozmyšlenou. Nabyl jsem odvahy, zeptal se a za nějakou 
dobu dostal odpověď. Uvědomoval jsem si, že jsem starší o 19 let, mám zdravotní problémy, 
nemám hmotné statky. V 74 letech jsem se oženil. Bylo nám požehnáno v našem blanenském 
dřevěném kostelíku. Mám novou rodinu. Již dospělé děti mé paní mě přijaly za svého. Mohu 
se všemi žít v pokoji a v lásce. Vím, že je to milost, dar Boží, vážím si toho. Po patnácti le-
tech jsem nemusel trávit vánoční svátky sám, ale v rodinném kruhu. Jsem hříšník, dělal jsem 
špatné věci.

Můj život byl jak na houpačce, až jsem se ocitl na dně. Přesto mi Pán Bůh dal novou šanci, 
činil jsem pokání, vyznal své hříchy, prosil o pomoc. Rodiče mne nechali pokřtít s vírou, že 
budu křesťan. Nyní žiji se svojí milovanou ženou Ivou v rodinném domě na venkově v pěkné 
přírodě. Mohu se těšit z práce na zahradě, kde mi dělají společnost dva psí kamarádi. Rádi cho-
díme na bohoslužby pravidelně do Boskovic, když můžeme tak do Vítějevsi nebo do Blanska. 

Na závěr svého svědectví bych chtěl povzbudit ty, kteří váhají, pochybují. Bůh říká ve svém 
slově: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. 

„Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.“ (Přísloví 6, 7) 
Slávek

BoHoSLuŽBY V BLANENSkÉM SENior CENtru
Děkujeme bratru faráři Martinovi, že se můžeme setkávat k pravidelným bohoslužbám 
v blanenském Senior centru. Z důvodu různých covidových opatření to nebylo téměř rok 
možné. 
Od září 2021 za námi může 
zase bratr farář každý týden 
chodit. Nejprve jej řádně „otes-
tují“ a potom společně slavíme 
bohoslužby, a to každé úterý 
v 15:00 hodin v naší kapli.

Přejeme místním sestrám 
a bratrům hodně sil a víme, 
že je každá bohoslužba pro ně 
opravdovou vzpruhou a potě-
šením.

Vaše Dagmar Taranzová



NEjVíCE pAMAtujíCí A prAViDELNÁ 
ÚČAStNiCE BoHoSLuŽEB  

VE VŠECH NAŠiCH FArNoStECH

V únoru L. P. 2022 poděkuje za svých krásných 
95 roků života naše milá Věra Tučová z Blanska.  
Je nejstarší každotýdenní pravidelnou účast-
nicí všech bohoslužeb. 
Děkuje, že ji máme mezi sebou a moc si jí 
vážíme. 
Milá Věruško, přejeme Boží požehnání, 
stále bystrou mysl a všechno dobré od Pána 
i od lidí! 

Bratr farář Martin a všichni z kapličky  
blanenského Senior centra. 

Připojují se všichni další, kdo Vás znají! 

poDěkoVÁNí ZA ŽiVot MiLÉHo BrAtrA  
Mgr. ZDěNkA CupÁkA ZE ŠVÁBENiC

Narodil se na jaře v roce 1949 jako prvorozený syn do zemědělské rodiny rodičům 
Zdeňkovi a Vladimíře. Celá rozvětvená rodina patřila vždy k věrným sloupům naší církve 
ve Švábenicích. 

Na dětství prožité ve Švábenicích spolu se svými sourozenci, sestrou Miluší a bratry 
Květoslavem a Vladimírem vzpomínal vždy rád a často o tom vyprávěl. Prostředí, ve kte-
rém vyrůstal, ho ovlivnilo natolik, že stejně jako jeho otec zůstal v zemědělství po celý 
svůj život. Od malého chlapce se zajímal o zemědělskou techniku, a tak studium střední 
zemědělské mechanizační školy bylo pro něj tou správnou volbou. Po ukončení studia 
ve Slavkově, Strážnici a absolvování základní vojenské služby nastoupil do zemědělského 
družstva ve Švábenicích, kde aktivně působil až do konce svého života.

Ve svých 23 letech se oženil a spolu se svojí manželkou Boženkou založili rodinu. Spo-
lečně vychovali tři děti, syna Zdeňka, Jiřího a dceru Hanu. Po celý život byl svým dětem 
i manželce velikou oporou i rádcem. Nadevše miloval svoji rodinu, ale stejně laskavý 
a přátelský byl i ke svému okolí, vždy dokázal pomoci druhým. I přes vážné zdravotní 
potíže, kterými trpěl již od mládí, dokázal rozdávat radost, úsměv a lásku.

Při jeho nelehkých zdravotních útrapách mu vždy byla nablízku manželka Boženka, 
která se o něj po celý jeho život vzorně s velkou láskou a pochopením starala.
Jeho celoživotní zálibou byla historie. Ve svých 45 letech vystudoval obor sociologie a an-
dragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal titul Mgr.



Zajímal se o genealogii a heraldiku, rád četl zejména historické dokumenty, pro ro-
dinu i okolí byl chodící encyklopedií. Velký zájem měl o historickou techniku, zejména 
zemědělskou a automobilové veterány, se kterými i rád se svými syny jezdil. Ve volném 
čase se věnoval chovu domácích zvířat a zahradničení.

I přes to si dokázal vždy udělat čas na manželku, děti a později zejména šest vnoučat 
se stalo smyslem jeho života. Nadevše je miloval, stejně jako rodinu, měl rád život. 
Téměř dvacet roků společně s manželkou Boženkou připravovali naše bohoslužby 
ve Švábenicích, roznášeli farní zpravodaj, komunikovali s místními a díky nim naše 
církev v obci nezanikla.

Bohoslužby ve Švábenicích – Zdeněk s Boženkou v první řadě vpravo

Do budoucna hledíme s nadějí, že po Zdeňkovi nastoupí další generace pokračovatelů 
i ve Švábenicích. 

Když jsem se s ním za účasti asi 300 občanů ze Švábenic a okolí 18. ledna L. P. 2022 loučil 
při pohřebním obřadu, uvědomovali jsme si všichni, jak milého, moudrého a laskavého 
člověka jsme mohli mít, Bohu díky, vedle sebe. Pán Bůh si jej povolal náhle, a víme, že 
platí Boží slovo: 

„Zdeňku vejdi a raduj se u svého Pána.“

Za dvacet dva let společné služby děkuje bratr farář Martin



NAŠi kNěŽí
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili 
na Blanensku i Vyškovsku. V únorovém čísle si představíme čtvrtého blanenského 
faráře, bratra faráře jaroslava opršala.

V uplynulém roce 2021 si rodina Opršalova připome-
nula 30. výročí úmrtí br. faráře Jaroslava Opršala. Bratr 
farář se narodil na prahu vzniku samostatného česko-
slovenského státu 16. října 1918 v malé obci na Svitav-
sku ve Vítějevsi jako prvorozený syn manželů Marie 
a Františka. Dalším členem rodiny se stal o necelé 3 
roky později narozený syn Oldřich. Na tomto místě se 
sluší poznamenat, že i život bratra Oldřicha byl spjat 
s naší Církví československou (husitskou), neboť dlouhá 
léta působil v pěveckém sboru náboženské obce Brno-
-Botanická a svoji celoživotní profesi stavbaře náležitě 
zúročil při budování školicího a ubytovacího střediska 
CČSH na ul. Lipová 166/6 v Brně („Duchovní středisko 
Zahrada“) v letech 1972 až 1976 (aktivní stavební dozor 
z pozice člena stavební komise) 1 za episkopátu bratra 
Karla Pudicha. Bratr Oldřich byl také po řadu let platným 
členem brněnské diecéze.

Ale zpět k br. faráři Jaroslavovi, který povinnou školní docházku absolvoval v Brně, 
kam se rodina přestěhovala. Středoškolská léta strávil na reálce na Antonínské ulici 
v Brně. Na kněze byl vysvěcen společně s dalšími sedmi bohoslovci dne 8. listopadu 
1942 biskupem – správcem církve Ferdinandem Stiborem. Stalo se tak v den, kdy byla 
v Husově sboru v Praze – Dejvicích obřadně uložena urna s popelem druhého patriarchy 
CČS ThDr. Gustava Antonína Procházky2.

Po vysvěcení na kněze sloužil br. farář Jaroslav Opršal nejprve jako pomocný duchovní 
v Praze – Michli (1942–1945) a následně jako farář v Praze-Záběhlicích (1945–1946). 
Od roku 1946 až do roku 1949 působil bratr farář Jaroslav Opršal v náboženské obci 
v jihočeských Strakonicích a v přilehlém středisku CČS v nedalekých Katovicích. V mod-
litebně Dr. Karla Farského v Katovicích poznal také svoji budoucí ženu Blaženu, roz. 
Bryndovou. Sňatek se sestrou Blaženou uzavřel koncem roku 1946.

Od roku 1949 až do roku 1953 sloužil br. farář v Karlových Varech, kde vystřídal 
na postu duchovního prvního faráře této náboženské obce CČS Jaroslava Vrchela. Během 
svého působení v Karlových Varech se spolupodílel na vzniku plzeňské diecéze v roce 
1950, nejprve jako člen přípravného výboru jmenovaného ústřední radou, posléze jako 
řádný člen diecézní rady – „zpravodaj mládeže“ 3.

Z Karlových Varů vedly již kroky br. faráře na Moravu do náboženské obce Blansko 
s přilehlými středisky Blanenska a Boskovicka, kde sloužil více než 9 let. První boho-
služby vykonal bratr farář 10.  května 1953 v kostele v Blansku, odpoledne pak v Rudici 
a následující neděli v ostatních střediscích4. Společně s kazatelem br. Františkem Králem, 



který v témže roce 1953 nahradil kazatelku L. Šatinskou, vykonávali duchovenskou službu 
na Blanensku a Boskovicku. Kazatele Františka Krále pak za působení br. faráře Jaroslava 
Opršala postupně nahradili br. farář Radek Hobza (r. 1957), bratr Rostislav Dubový a farář 
Milan Chaloupka (1959–1961), resp. bratr farář z Brna-Kr. Pole Josef Horký (výpomoc).

Kromě pravidelných bohoslužeb vykonával br. farář Jaroslav Opršal biblické hodiny 
a shromáždění dětí a biřmovanců v Blansku. Od roku 1954 se biblické hodiny rozšířily 
i do střediska Rudice. Kromě pravidelných bohoslužeb se od počátku roku 1958 konaly 
za zvýšeného zájmu večery liturgické výchovy. Za působivého výkladu bratra faráře byly 
při některých slavnostních příležitostech provedeny Dvořákovy Biblické písně (např. při 
Velikonocích v roce 1954 zazněly Dvořákovy Biblické písně v podání Věry Míčkové 
a ing. Evžena Blaty). Bratr farář poutavým přednesem doprovázel vhodnými verši také 
některé písňové koncerty (např. 27.5.1956 zazněly v provedení pěvců J. Králíkové, 
V.  Míčkové, Ing. E. Blaty a za doprovodu M. Melenovské písně Smetanovy, Dvořákovy, 
Novákovy a Foersterovy).

Mimo jiné také díky úsilí bratra faráře Jaroslava, který v radě starších zastával funkci 
tajemníka, rady starších jako celku a díky pomoci a obětavosti některých dalších sester 
a bratří byly v náboženské obci pořádány četné zájezdy a výlety, např. do Lysic a Litomy-
šle (1955), Nových Hradů, na Vírskou přehradu, do Lednice či do Kobeřic při příležitosti 
otevření sboru (1956), do Jihlavy, Telče, Náměště nad Oslavou, Kralic, Uherského Brodu, 
Svitav (1957), do Beskyd (1958) a dalších míst4.

Navzdory stále sílící propagandě komunistického režimu doprovázené aktivními činy 
a postupy při oklešťování a potlačování náboženské svobody a vyznání (od roku 1961 

Křestní slavnost v Husově sboru v Brně – Králově Poli



nebylo poprvé ve školách vyučování náboženství, neboť rodiče svoje děti už nepřihlásili, 
v náboženské obci Blansko došlo např. v roce 1960 k výraznému poklesu příslušníků 
církve, aj.) lze konstatovat, že mnozí příslušníci náboženské obce Blansko za léta půso-
bení bratra faráře Jaroslava Opršala víru v Boha neztratili, slova božího sobě i ostatním 
dopřávali a na odkaz Mistra Jana Husa svým mnohdy odvážným postojem navázali. 

Bratr farář Jaroslav Opršal svoji službu v náboženské obci Blansko završil při boho-
službě 28. 10. 1962. V následujících letech sloužil jako pomocný duchovní či jako farář 
v několika náboženských obcích v Brně, naposledy v Brně-Králově Poli (1964–1987 
a 1989) 5. V letech 1968 až 1982 vykonával také funkci inspektora náboženské výchovy. 
Bratr farář Jaroslav Opršal zemřel 17. 8. 1991.

K celoživotní duchovenské službě bratra faráře Jaroslava, k jeho postoji a přístupu 
k lidem lze vztáhnout následující slova bible:

„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu s vědomím, že jako 
odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.“ (Nový 
zákon, list Koloským 3, 23-24.)

S využitím níže uvedených pramenů připravil pro vás RNDr. et Bc. Jiří Opršal

1)  Český zápas, ročník: 94, číslo: 35, 31. srpna 2014
2)  Martin Jindra: Bohoslovecká výchova v Církvi československé (husitské) se zaměřením 

na léta 1939–1945 in Theologická revue, čtvrtletník UK v Praze Bohoslovecké teologické 
fakulty, 4/2016

3)  Český zápas, ročník: 94, číslo: 45, 9. listopadu 2014
4)  Pamětní kniha Církve československé v Blansku
5)  https://encyklopedie.brna.cz/



MoDLitBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve 
k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, 
kterým nejsou věci lhostejné. Zapojujeme se také. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, 
modlete se kdykoliv v jinou hodinu. S vámi na Vyškovsku se vidím na bohoslužbách, 
můžete mi svoje modlitební úmysly předat osobně, vy na Blanensku pošlete svoje mod-
litební úmysly po bratru faráři.

Sestra Lidka

V únoru 2022 se modlíme a prosíme za následující: 
-  Modleme se za to, kde se my sami skrýváme před Bohem. Kéž Bůh přinese světlo a své 

„nikoli“ do našich temných míst.
- Modleme se za ty, kdo se vzdálili Bohu, odešli od něj, cítí se zavrženi nebo se před ním 

skrývají pro svůj hřích. Kéž prožijí Boží lásku a milost.
- Modleme se za naše přátele a příbuzné, kteří ještě nepoznali Ježíše.
- Modleme se za to, abychom jako církev byli dobrým svědectvím o tom, jaký Bůh 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a podporoval je.
- Pane, prosíme Tě za všechny osamělé lidi, kteří jsou zavření doma nebo v domovech 

důchodců a trpí smutkem a samotou. Modlíme se za naše sestry a bratry v blanenském 
Senior centru.

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



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

Přinášíme vám fotografii 
připomínající silvestrovské 
bohoslužby v Černé Hoře 
31. 12. 2021. Náš milý bratr 
ing. Zdeněk Laita se svojí 
manželkou Liduškou měli 
na sváteční dny u sebe v Černé 
Hoře na návštěvě Zdeňkovu 
starší sestru PhMr. Jarmilu 
Kolářovou až z Děčína.

Únorová hádanka zní: 
„kolik mají dohromady let ti, 
kdo jsou na této fotografii? 

Když si připomínáme na svátek 
Uvedení páně do chrámu také 
Simeona a Annu, je to tematicky 
zajímavá hádanka.  

Bratr Martin

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2022
Úterý 1. 2. 15:00 Blansko Seniorcentrum

Středa – Uvedení Páně  
do chrámu
Text evangelia:  
Lukáš 2,22-40  
Zpíváme píseň: 69, 502

2. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

pátek 4. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 5. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

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



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

Neděle – 5. neděle  
po Zjevení Páně

Text evangelia:  
Lukáš 5, 1-11
Zpíváme píseň: 71

6.2. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý 8. 2. 15:00 Blansko Seniorcentrum
pátek 11. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 12. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 6. neděle  
po Zjevení Páně  
– Masopustní
Text evangelia:  
Lukáš 6, 17-26
Zpíváme píseň: 10, 49, 
195

13. 2. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Úterý 15. 2. 15:00 Blansko Seniorcentrum
pátek 18. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 19. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle –7. neděle po 
Zjevení Páně

Text evangelia:  
Lukáš 6, 27-38
Zpíváme píseň:  
122, 95, 166

20. 2. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý 22. 2. 15:00 Blansko Seniorcentrum
pátek 25. 2. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 26. 2. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 8. neděle  
po Zjevení Páně

Text evangelia:  
Lukáš 9, 28-36
Zpíváme píseň:  
147, 85, 183

27. 2.  7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně


