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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC LEDEN:

„ Chci Tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, Tvému jménu dobrořečit navěky 
a navždy. Po všechny dny Ti chci dobrořečit a Tvé jméno chválit navěky 
a navždy.“
     

(Žalm 145, 1-2)  

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři našeho zpravodaje.

Přijali jsme od Boha do svého života nový rok L. P. 2022. Novou cestu životem i svoji 
osobní vírou, rozhodováními. Co nám tento rok přinese? Co zůstane při „starém“ a co 
se změní?

Možná nás někdy (i během adventních příprav) napadla myšlenka, jak to teď v našem 
životě vlastně vypadá. Co bude? S čím jsme spokojení, co nám přináší radost… co je 
našimi starostmi. Ale také, co se nám nedaří, v čem jsme ztracení nebo nešťastní. Klíč je 
v tom všímat si všeho dobrého a nenechat se drtit jen tím špatným!

Je toho spousta, co můžeme i v tomto roce udělat, změnit, ale i situace, které budeme 
muset umět přijmout a vyrovnat se s nimi. Nenaříkejme nad tím, co změnit nemůžeme 
a napněme své životní síly tam, co všechno můžeme dělat a zvládnout! Co můžeme 
po celý rok dělat všichni? Malí, velcí, děti, dospělí, pracující i nemocní? A to opravdu 
skutečně každý!

Všichni známe naši sestru Martinku Bulgurovskou. Napsala následující zamyšlení, ať 
je nám každému povzbuzením i inspirací, jak uchopit každý den roku L. P. 2022. 

Martinka píše:
„Každé ráno, po probuzení, mi v hlavě začínají běžet představy, co bych měla, co mne 

čeká, co mám všechno zvládnout… V první chvíli mne zachvátí až panika, stres, strach, 
zda vše ustojím. Než si uvědomím: „STOP, TAKHLE NE!“

Začnu si uvědomovat dech. A usmívat se. A začnu si v duchu říkat: 
„Pane, děkuji Ti za spánek, za sílu na celý den, kterou mi dáváš.Pane, děkuji Ti, že mohu 
dýchat. Pane, děkuji Ti, že mohu vstát a jít. Pane, vše odevzdávám do Tvé náruče, protože 
Pane, ty jsi všemohoucí, Pane, Ty víš a umíš vše nejlépe, Tvá vůle se staň. Amen“
Do mysli mi přicházejí postavy, bytosti, které žijí kolem mne, které znám, a já se za ně 
modlím. A přeji jim, nechť jim na jejich cestě, Pane, žehnáš.

Vzpomínám na našeho bratra faráře, Martina, a prosím, ať mu dáš, Pane, síly a požeh-
nání v jeho službě, ať je ochráněn na svých cestách, ať je šťastný.



LiturgiCký kALENDÁŘ  1.– 4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

1. 1. Slavnost Jména Ježíš, Nový rok 6. 1. Zjevení Páně, Tři králové

8. 1. Vznik Církve československé husitské 9. 1. Slavnost Křtu Páně

Prosím o požehnání a ochranu také pro cestování autem, ať jsou všichni řidiči a účast-
níci provozu bdělí a ostražití a nechť jsou pod Tvou ochranou, prosím, Pane. A usměji se 
při vzpomínce na Fanynku, která mne naučila, že mám odevzdat volant do Tvých rukou, 
ó, Pane, a s hlubokou důvěrou se vydávat na své cesty.

A pak se ještě protáhnu jako kočka, nahlas zamňoukám slastné „mňauuu“ a řeknu si: 
„Kdo je na světě pro mne nejkrásnější? Mňau, no přece JÁ…“ 

A jak se tak protahuji, podívám se na svého muže, který se na mne usmívá, a já vím, 
že i on se modlí za všechny bytosti, které zná.

A vím, že stejně tak se za nás všechny modlí i náš bratr farář Martin. Modleme se, 
prosím, i my za něj.

A když si toto vše uvědomím, naplňuje mne pocit radosti a štěstí.
A jen si v duchu říkám „Pane, z celého srdce Ti děkuji. Můj život zcela náleží Tobě a já 

s vděčností přijímám vše, co mi na mé cestě přichází. Děkuji. Amen.“
Ať je toto novoroční slovo pro každého z nás inspirací po celý letošní rok. Přeji všechno 

dobré, povzbuzujme se, podporujme se a držme při sobě po celých 365 dnů.
Váš bratr farář Martin

C E L O r O Č N Í  M O D L i t B A 
Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé „já“.
Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit. Amen

SVÁtkY V MĚSÍCi LEDNu
ZJEVENÍ PÁNĚ, lidově tři králové – 6. ledna 2022

Jde o svátek označený řeckým výrazem Epifanie, což znamená „zjevení božstva“ nebo 
„vstup panovníka“ uctívaného jako bůh. Oslavuje skutečnost, že se Kristův příchod k naší 
spáse stal viditelným díky událostem narození, klanění mudrců, křtu v Jordánu a zázraku 
v Káni Galilejské. V liturgickém kalendáři je motiv narození součástí Vánoc, zbývající 
tři události jsou seřazeny za sebou v jednom neoddělitelném bloku, symbolizujícím cestu 
od zjevení Krista učedníkům do chvíle, kdy ti v něj uvěřili. 

(Thomas Moore, irský básník,  
28.5. 1779 – 25.2. 1852)



Narozením se Syn Boží vtělil, a tak se ukázal – zviditelnil, učinil přístupným našim očím.
Poté se Bůh zjevil jako člověk i pohanům, jinověrcům. Ty v tomto případě ztělesňují 

právě oni tři pohanští králové, mudrcové z Východu. Spatřili nebeskou hvězdu, která 
je přivedla do Betléma, k Ježíši, jemuž přinesli dary - zlato, myrhu a kadidlo. Snad pro 
vzácnost a počet těchto darů se ve 12. století v legendě objevili právě králové a byli tři. 
Přibližně v téže době dostávají i svá jména – Kašpar, Melichar a Baltazar. S největší 
pravděpodobností to ale žádní králové nebyli. V Bibli totiž sice jsou uvedeny dary, které 
malý Ježíšek dostal, nikoli však počet lidí, kteří je do Betléma donesli. Navíc se slovo 
„král“ v souvislosti s příchozími vůbec nepoužívá. Podle různých překladů Bible šlo 
o blíže neurčený počet buď mágů, učenců, nebo mudrců. „Když se narodil Ježíš v judském 
Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě,“ stojí 
ve druhé kapitole evangelia podle Matouše. O počtu tří začíná poprvé mluvit až řecký 
teolog Órigenés, a to přibližně tři stovky let po Ježíšově narození. Množství učenců nejspíš 
odvodil od počtu darů. Ty totiž Matouš popisuje přesně: „ ... (mudrcové) padli na zem, 
klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ 
Zlato v tehdejší době patřilo k symbolům bohatství a moci.
kadidlo je vonná pryskyřice získaná naříznutím kůry stromu kadidlovníku, který roste 
na Arabském poloostrově a v severním Somálsku. Typická žlutohnědá až zlatá zrna či krys-
taly vznikají zasycháním mízy. Ve starověku bylo kadidlo jednou z nejdražších surovin světa, 
mělo pověst léčiva a bylo hojivým prostředkem. Jeho cena se vyvažovala zlatem. Kadidlové 
háje byly přísně střeženy a jejich poloha tajná. Římský spisovatel Plinius starší v 1. století 
uvedl, že obchodování s kadidlem udělalo z obyvatel Ománu jedny z nejbohatších lidí světa. 
Myrha je modrozelená pryskyřice získaná sušením mízy stromu myrhovníku. Pochází 
ze Somálska a východní části Etiopie. Její výrazné aroma pomáhalo překrývat zápach 
při pohřbech. Byla základní složkou při balzamování těl, sloužila také ke znecitlivění 
ran. I myrha byla ve starověku velmi ceněná, její hodnota byla často větší než její váha 
ve zlatě. Ve starém Římě byla ceněna na pětinásobek ceny kadidla, které se později 
stalo známějším.
Lidová zbožnost přetavila duchovní hloubku Epifanie v průvod tří králů. Asi nejvíc za-
žité je žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší jména C+M+B (u nás 
obvykle K+M+B). Nejsou to však počáteční písmena jmen králů, ale zkratka latinského 
Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Tři křížky mezi písmeny pak 
nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. 

křest v Jordánu 9. ledna 2022
Svátek Křtu Páně připomíná křest Ježíše Krista v řece Jordánu prorokem Janem 

Křtitelem. Mezi slavností Zjevení Páně a jeho křtem je rozdíl zhruba třiceti let. Tímto 
svátkem končí Vánoce a začíná liturgické mezidobí.

Jan Křtitel byl bratrancem a především předchůdcem Ježíše Krista. Hlásal pokání 
na odpuštění hříchů, připravoval lidi na příchod Vykupitele, křtil vodou. Při křtu Ježíše 
se ozval z nebe hlas, který jej označil za vyvoleného Božího syna.

Řeka Jordán protéká Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Je dlouhá 251 km 
(pro srovnání – Labe má na našem území délku toku 370 km, Vltava 430 km). Od pramene 

(Thomas Moore, irský básník,  
28.5. 1779 – 25.2. 1852)



v libanonských horách klesne celkově o 951 metrů. Tvoří hranici mezi Jordánskem 
a Izraelem. Galilejské (též Genezaretské či Tiberiadské) jezero bylo místem Ježíšových 
zázraků – zde chodil po vodě a utišil bouři. Z rybářů na jezeře vybral své učedníky – byli 
jimi Šimon a jeho bratr Ondřej a bratři Jan a Jakub. Ježíšovo Horské kázání se odehrálo 
na hoře blízko jezera.

Zbožná mysl našich předků v touze jaksi bytostně se přiblížit k událostem, o nichž 
hovoří Písmo svaté, nazvala i některá místa naší české vlasti biblickými jmény. Tak je 
to i v případě řeky Jordán. Když roku 1420 založili husité město Tábor (jménem taktéž 
převzatým z Bible), pojmenovali říčku protékající městem právě Jordán. Dnes nese ná-
zev Jordán vodní nádrž, nacházející se přímo uprostřed města Tábora. Byla vybudována 
v roce 1492 a zásobovala město pitnou vodou, později začala být využívána k chovu ryb.

Pro vás připravuje sestra Radka

NAŠE POZVÁNÍ PrO VÁS

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 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

tŘÍkrÁLOVý kONCErt
Srdečně vás osobně zvu na Tříkrálový koncert v neděli  9. 1. 2022  v 17:30 hodin u nás 
v blanenském Dřevěném kostele.
ÚČINKUJÍ  Elli Hakobova, Johana Martínková a hosté. 
Těším se na vás.               PhDr. Jana Skácelová



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. Josef správcem Egypta úterý 11. 1. 2022
2. izrael se stěhuje do Egypta úterý 18. 1. 2022
3. Závěr Jákobova a Josefova života  úterý 25. 1. 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. 
setkávání 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 
klademe. Rádi bychom nový cyklus otevřeli ve Vyškově. 
Bude se konat v sakristii našeho kostela – sboru na náměstí: 

1.  Co je po smrti 2   středa 19. 1. 2022
2. Otec nebo policajt? středa 26. 1. 2022

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 zveme na popovídání si 
o všem, co prožíváme, sdílíme jeden s druhým atd… Rád vám připravíme čaj, kávu a další 
dobroty! Přijďte, každý je srdečně vítán.          Pravidelní účastníci!

JEDNÁNÍ rADY StArŠÍCH
V měsíci lednu se sejde rada starších na svém jednání:
 - v pondělí 17. 1. 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 7. 1. 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 14. 1. 2022 v 17:30 hodin. 
třetí setkání požijeme nad tématem: „Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před 
vstupem do manželství.“ Setkání bude v pátek 21. 1. 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. 
Přijďte, ať máte všechny informace.
Všechna setkání se uskuteční v Dřevěném kostele na ul. Rodkovského 7 v Blansku.

Připravují Martina, Robertto a Martin

Týden společných modliteb 2022                             9.- 16.ledna   vždy 17:30          
téma:    šabat 

9.1 (neděle) v církvi Bratrské jednoty baptistů - Svatopluka Čecha 11 
                           úvod k modlitbám Petr Švásta 
                                                                hostitelská církev - Bratrská jednota baptistů  

10.1. (pondělí) v Apoštolské církvi – Čapkova 6  
                           úvod k modlitbám Andrija Buličič 
                                                                          hostitelská církev – Apoštolská církev 
11.1. (úterý) v Církvi Římskokatolické – fara kostela sv. Martina   
                          úvod k modlitbám Martin Žůrek 
                                                                  hostitelská církev – církev Římskokatolická 

12.1. (středa) v církvi Slovo života – kavárna ARCHA (vedle pošty) 
                           úvod k modlitbám Milan Kern 
                                                                                   hostitelská církev – Slovo života 
13.1. (čtvrtek) v Církvi adventistů sedmého dne – Masarykova 13  
                           úvod k modlitbám Martin Kopecký 
                                                    hostitelská církev – Církev adventistů sedmého dne   

14.1. (pátek) v Československé církvi husitské – dřevěný kostel   
                            úvod k modlitbám Jiří Kaňa 
                                                     hostitelská církev- Československá církev husitská 

                                                                                                                                                                                    

hostitelská církev moderuje celý večer, zajišťuje Chvály, organizaci večera a sbírku 
v průběhu modlitebních setkání bude vykonána dobrovolná sbírka ve prospěch matek s 
dětmi které jsou v nouzi - doplnění základních potřeb  

V případě zpřísnění covidových opatření se uskuteční  společná setkání on-line  
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FArNÍ kNiHOVNA V BLANSku
Jeden z počinů, který jsme udělali 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
FArNÍ kALENDÁŘ  
Každý jste od nás dostali začátkem prosince obálku s kalendářem, Farním zpravodajem a po-
zdravem. Texty, fotky a další práci dali dohromady manželé Zuzka a Aleš Zemanovi, bratr 
farář Martin a spolupracovníci, kteří přispívají textově i fotkami. Jazykově nám všechno 
zkontrolovala naše milá Doc. PhDr. Evička Minářová CSc.
Když pan Zdeněk Nečas dovezl zásilku ve středu 1. 12. 2021 na faru v Blansku, tak nastou-
pili obětaví spolupracovníci, tzv. skládači do obálek… Pomohli Ing. Vlaďka Hudcová, Vítek 
Koudelka, Honza Nečas, Ludvík, přijeli manželé Jirka a Lidka Hadačovi z Vyškova. 
Laďa Alexa vytvořil seznam všech, kterým posíláme obálky poštou. Nalepil štítky a připravil 
k expedici obálky těm, kdo bydlí ve vzdálenějších městech a obcích. Zařídil všechno spojené 
s poštou. Následovala distribuce do vašich schránek. 
kdo vám ji přinesl?
rousínov a okolí Vlaďka Reilichová a farář Martin
Vyškov a všechny okolní obce manželé Lidka a Jirka Hadačovi
račice Jana Kubicová Ježkovice Mirka Stražková ruprechtov Jarka Fialová
Jedovnice a okolí Dana Zřídkaveselá a farář Martin rudice Ludvík a farář Martin
Blansko a okolní obce Ludvík, Eva Krejčí, Vlaďka Konečná a Michal Tesař 
křtiny a okolní obce bratr farář Martin Brťov bratr farář Martin
Brno kromě pošty, kterou celou zařizuje Laďa Alexa, roznášel Jirka Alexa.
Lysice, Drnovice, Vítějeves, Boskovice, rájec a další obce Honza Nečas a bratr farář Martin.

Společným úsilím roznášejících se nám podařilo předat vám letošní adventní zásilku.
Najdou se v obcích, kde musí farní zpravodaj nosit do schránek bratr farář Martin, 
místní ochotní tuto službu udělat? Farář může místo toho dělat věci, které za něj druzí 
udělat nemohou.
Vaše dary na úmysl farního kalendáře potom s pečlivostí sobě vlastní zúčtovala Jitka Alexová 
v Blansku a Jana Měřinská ve Vyškově. Ať vám kalendář dobře slouží, přináší po celý rok 
radost a je malým poutem mezi námi vzájemně.

Zdraví vás všichni, kdo se na něm podíleli.



POZDrAVY A PŘÁNÍ
Děkuji mnohokrát za všechna přání k Vánočním svátkům, osobní, psaná, SMS, e-maily…
Velmi si toho vážím a děkuji.
Napříč generacemi něco pro vás…

Za naše nejstarší sestry a bratry od Aničky 
Matuškové z rudice. V letošním roce oslaví 
94. narozeniny!
Díky, že Vás Aničko, mezi sebou máme.

Od farářky Martiny kopecké

Od Ellenky Sedláčkové z Vyškova,  
za naše nejmenší.

Upřímně děkuje bratr Martin



PrOŽiLi JSME
Letošní advent a vánoční svátky jsme prožili, jak to jenom šlo, v souladu s dobou, 
které jsme součástí. Jak jsme prosinec prožili? Posíláme pár fotek a informací.

ADVENtNÍ ČAS
ZAČÁtEk ADVENtu
Zahájení 
doby adventní 
v boskovickém 
kostele, požehnání 
adventních věnců. 
Jedna mladá 
maminka mně 
v Blansku říkala: 
„My bychom 
na bohoslužby 
chodili, ale kdyby 
nebyly v tak 
nelidskou dobu 
na vstávání.“ 
Usmál jsem se.  
Jak je to relativní. 
Pro někoho je vstát a jít do kostela na 9:00 hodin nelidská doba.
Ale v Boskovicích to jde! Bohoslužby začínají každou neděli už v 7:45 hodin! 
Podívejte se, kolik dětí je u žehnání adventních věnců, a děti vstanou. A ti malí v kočárku 
nebo v náručí rodičů nejsou na fotce vidět, ale jsou s nimi v lavicích. Je třeba přemýšlet, jak 
to jde podporovat naše společenství, a ne jak to nejde. Díky Bohu za tento příklad.

Vděčný farář Martin za vás, milé sestry a bratři boskovičtí i z okolí.

BOHOSLuŽBY O ADVENtNÍCH SOBOtÁCH V ruDiCi
Kaple sv. Barbory je mírně nad naší vesnicí. V letošní prosincové adventní nadílce to bylo 
jako v pohádce. 
Posuďte sami. 
Pozdravují vás všichni 
z Rudice.

Požehnání adventních věnců v Boskovicích



rOrÁtY V BLANSku
Každý rok společně prožíváme zvláštní bohoslužby, tzv. roráty, tj. adventní ranní mše. Zvony 
na kostelní věži odbíjejí 6:30 hodin a my společně bez varhanního doprovodu a za svitu 
lucerniček zpíváme antifonu: „Ejhle Hospodin přijde…“Vyjíždíme v 6:00 hodin z Kuřimi, 
abychom byli v Blansku včas. Bohu díky za zájem nás, kdo na roráty chodíme, že i ve sněhu 
byl kostel naplněný naší upřímnou vírou, zpěvem, modlitbou a účastí.
Vážíme si toho, že pro nás všechny 
bratr farář Martin tato krásná ad-
ventní setkání dělá. Díky za intenzi-
tu přípravy před Vánocemi, kdy byly 
roráty každý den. Když žijeme svůj 
vztah k Bohu v radosti, tak si rádi 
přivstaneme! A to k nám na roráty 
jezdili i z Brna. Víte, v kolik hodin 
byl v kostele náš kostelník Honza?
Už v 5:30 hodin pouštěl topení, 
připravoval všechno na bohosluž-
by, odmetal sníh. Díky i Honzovi 
za jeho ochotu a službu. Vážíme si 
Tě a máme Tě rádi.
Martina a Robertto Bulgurovští za všechny „rorátníky“

PS: Z adventní snídaně posíláme fotku našich věkem nejzkušenějších, Andělky (89 let) 
a Fanynky (88 let). Bohu díky, že jste s námi. Že jste se ve sněhu obě dvě nebály přijít.

Snídaně byly skvělé!



ADVENtNÍ MODLitBY S LuCErNiČkAMi A DĚti
S dětmi v Blansku jsme společně prožívali adventní modlitby a setkání v kostele. Každý 
s lucernou a osobní prosbou, chválou, díkem i vyznáním. Kéž by se přidaly děti další. Možná 
je to spíše o ochotě rodičů přivádět své děti k živému Bohu.
Často také asi i o prioritách…            Bratr Martin

DĚti ZE ŠkOLY tgM V BLANSku
Nejen pro nás domácí, ale i všem lidem bez rozdílu jsou otevřené naše kostely.
Paní učitelka Piňosová ze Základní školy TGM (která stojí naproti kostela v Blansku) mě 
oslovila, zda by mohla přijít s dětmi se podívat k nám do kostela, prohlédnout si betlém, abych 
jim popovídal o adventu a o Vánocích.
Tatínek paní učitelky je naším věrným účastníkem bohoslužeb v blanenském Senior centru. 
Rád jsem vyhověl. Dětem se u nás moc líbilo. Některé byly u nás v kostele poprvé a možná 
i vůbec v kostele… Posuďte sami.                            MK



POZDrAV Z LuŽiC u HODONÍNA
Přišel nám pozdrav od manželů kurkových, kterým jsme pomáhali finančně při ničivém 
tornádu:
„Drahý bratře faráři,

děkujeme, že jste si na nás vzpomněl 
a prostřednictvím bratra biskupa Juraje 
Dovaly, nás obdaroval kalendářem 
a Farním zpravodajem. Velmi si toho 
vážíme, jakož i pomoci Vašich farníků 
v době po tornádu, které nás postihlo.

Ještě jednou DĚKUJEME a přejeme 
příjemné prožití zbývajícího času 
adventního jakož i svátků vánočních.

P.S. Zvláštní pozdrav pro tři „motorkáře“, 
kteří nás navštívili i osobně. 
Těšíme se, že Vás, v příštím roce, navští-
víme  
ve Vašem krásném kostele.
       Věra a Fabián Kurkovi z Lužic

ŠtĚDrOVEČErNÍ POBOŽNOSt
Po bohoslužbách se svátostí pokání a veřejné 
zpovědi, přípravě na slavení Vánoc, dostanou 
každý rok účastníci obálku s pobožností 
a vloženou vánoční hostií.
Pobožnost pro vás připravil bratr farář Martin 
a ochotně poskládaly děti v náboženství 
v Blansku a Liduška Laitová z Černé Hory. 
Bylo tom milé předvánoční společné dílo.

Věra a Fabián Kurkovi s naší 
Marcelkou Forstovou při podzimní návštěvě.

Krásný adventní svícen z perníku, 
který každý rok zdobí farní kancelář 
a obdivují jej všichni, kteří přijdou 
něco vyřizovat s bratrem farářem, 
pro nás vyrábí Liduška Laitová 
za vydatné pomoci manžela Zdeňka!

 Děkujeme!
Společně se dílo daří Adélce, Evičce,  

Barunce, Julince a Ríšovi.



ADVENtNÍ kONCErtY
Víte, kolik roků se u nás v Blansku konají adventní koncerty? Od nástupu našeho bratra faráře 
do služby v naší farnosti, tj. od roku 2000. To je koncertů, účinkujících a setkání, které jsme 
za ty roky prožili! 
Vzpomínáte?
V loňském roce koncerty být 
nemohly. V letošním roce se 
nám podařilo cyklus připravit 
a uskutečnit, byť to bylo ná-
ročnější na organizaci. Díky 
za pomoc s přípravou a orga-
nizací Evičce Krejčí a Vla-
ďce Konečné. Účast byla 
adekvátní současné situaci.
Díky všem účinkujícím 
a účastníkům za podporu 
a krásná setkání. Ráda jsem 
letošní cyklus pro nás a naše 
hosty připravila.   
Vaše PhDr. Jana Skácelová

VYrÁBĚLi JSME BEtLÉM
V Boskovicích děti v náboženství 
vyráběly betlém, který jsme měli 
vystavený při bohoslužbách. 
Společné dílo se nám podařilo 
a věřím, že bylo k potěšení 
i pohlazení po duši všem.

MK

Vzpomínka na jeden z koncertů – cimbálová muzika Majerán

Vyráběli Maruška, Anička,  
Ráďa, Adámek, Hanička,  
Samík, Esterka a Nathan.



POSLEDNÍ rOrÁtY V BLANSku
Ve čtvrtek 23. prosince 2021 jsme se setkali v 6:30 hodin našem blanenském Dřevěném kostele 
k posledním Rorátům. Díky za účast a podporu. Na to, že Roráty máme v brzkou ranní hodinu 

a k tomu den před Vánocemi, tak 
nás bylo 35 v kostele a následně 
21 na snídani. Bohu díky za dobré 
vztahy a vzácný dar ochoty pod-
pořit dobrou věc. 
Měli jsme také milého hosta, bo-
hoslovce (studujícího) na kněze 
Dominika Dostála. Měl při boho-
službách čtení evangelia a kázá-
ní. Také poprvé udílel požehnání 
v závěru bohoslužeb. 
Vděční farníci, účastníci Rorátů

Bohoslovec Dominik měl u nás v Blansku kázání také večer na Hod Boží vánoční. Poprvé 
v životě „z patra“ bez papíru, protože mu je farář Martin už nestihl vytisknout... Co nám 
v závěru kázání na text Janova evangelia 1, 1-18 řekl:
„Závěrem dovolte, abych vám znovu přečetl naši dnešní evangelijní stať, tentokrát však 
ve zcela jiném překladu, než na jaký jsme zvyklí, ale v překladu Parabible. Ta je jakýmsi 
experimentem, který se snaží tlumočit biblickou zvěst jazykem moderní kultury. Pokud by 
evangelista Jan byl naším současníkem, možná by zachytil svou zvěst v následující formě:

Ježíš je úplně jiná liga
Na začátku byla Myšlenka a tu Myšlenku měl sám Bůh a ta Myšlenka byla Bůh; Bůh ji měl 
vždycky, od věků. Tou Myšlenkou všechno začalo a bez ní nezačalo vůbec nic. Ona je Jiskrou 
všeho života a Světlem na konci všech tunelů. A to Světlo dosud svítí v tmách a žádná tma ho 
nezdolá. To Světlo, co září v dětských očích, jednoho dne přišlo mezi nás. Ta Myšlenka se stala 
skutečností: přistěhovala se k nám do města a my jsme spatřili, jak je nádherná, jakou nevý-
slovnou krásu má od Boha, jak 
je laskavá a důvěrná! Stala se 
člověkem, jedním z nás, příte-
lem po našem boku, který nám 
zas a stále znovu šeptá do ucha: 
Mám tě rád! Náboženství je to-
tiž opium lidstva a kdekdo říká: 
Věřte, bude líp. Ježíš je ale úpl-
ně jiná liga. Nepřišel se slogany 
ani s recepty – prostě jen uká-
zal, jak vypadá Bůh. „Amen.“

Pozdrav od Renaty Matuly, 
za všechny farníky, pravidelně 

chodící na bohoslužby!



VÁNOČNÍ ČAS
PŘÍPrAVA kOStELŮ A kAPLÍ NA VÁNOCE
S Boží pomocí se nám podařilo všechno v týdnu před Vánocemi připravit pro příjemné slavení 
bohoslužeb na Blanensku i Vyškovsku.

rADOSt Z NOVýCH BEtLÉMŮ 
V rOuSÍNOVĚ A VYŠkOVĚ
Pro naše kostely v Rousínově 
a Vyškově vyrobila nové betlémy 
z tzv. šustí paní Ilona Plšková.  
Jsou krásné, nové, přijeďte se na ně 
podívat. Máme z nich radost.

Lidka Hadačová, Vyškov

PŘÍPrAVA BLANENSkÉHO kOStELA NA VÁNOCE

Klaudinka, Mariánka, Matoušek, Ríša, Julinka, Evička, Barunka, Adélka, Martin, Bobinka 
st., Eliška, Terka, Vlaďka, Evička, Vlaďka, Vlaďka, Bobinka ml., Jirka, Patrik, Mirka, Ivan, 
Jarek, Honza, Sláveček, Renča, Martina na fotce nejsou ještě Simča a Terezka.

Příprava kaple na Vánoce na Brťově Evička, Adélka, Anička,  
Eliška, Terka, Liduška, Jana, Martina a farář Martin



ZVĚStOVÁNÍ O NArOZENÍ PÁNĚ NA BrŤOVĚ
V krásně vyzdobené kapli Marie Matky Páně jsme prožili 
vánoční svátky.  Máme také nový betlém.
Připojuji vánoční přání, které trefně napsal farář Zbigněv 
Czendlik. A protože se mi líbí, tak ho šířím dál.

Abych se nikdo neurazil, nepřeji  
lidem, ale postavičkám z betléma:

 „Přeji volům, aby neřvali z plna 
hrdla na všechny kolem, 

oslům, aby nebyli paličatí a tupí,

ovečkám,  aby nešly slepě za prvním 
lepším pastýřem,

pastýřům, aby si nemysleli, že ty 
ovečky jsou tak tupé, jak vypadají,

andělům, aby méně lítali a víc chodili mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“   Vaše sestra Mirka Šidlová

VÁNOČNÍ HuDBA
Letošní Vánoce u nás v blanenském kostele byly hudebně 
bohatší. Naše varhanice Niky Slavíčková všechno připra-
vila tak, aby krásná hudba i její zpěv naplnily jednotlivé 
sváteční bohoslužby.

Na kůru byl také se svojí trubkou Martin Kakáč. Varhany 
a trubka doprovázely tak společně zpěv koled.
Byl to skvělý zážitek. Niky a Martine,  
MOC VÁM DĚKUJEME!

Účastníci všech bohoslužeb

Musím opravdu moc poděkovat všem obětavým spolupra-
covníkům. Neřekli, že toho mají před Vánocemi dost doma, 
natož ještě chodit pomáhat do kostela. 
V čele s bratrem předsedou rady starších ing. Patrikem 
Hanáčkem přišlo pomoci 28 ochotných pomocníků. Takhle 
jsme připravovali náš kostel na letošní Vánoce. 

S vděčností farář Martin
Nejmladší pomocnicí byla Klaudinka.  
S tatínkem opravují světla v kostele.



ZAMYŠLENÍ
FArNÍ ZPrAVODAJ A POStŘEHY
Pozdrav napsal a poslal náš pravidelný účastník bohoslužeb bratr David rušil. 
Víte, odkud k nám do blanenského kostela David jezdí? Z Otaslavic. Víte, kde to 
je? Mrkněte se na mapu…

Ahoj Martine,
moc děkuji za zaslání zpravodaje. Vždycky si ho stahuji na webu, abych ho měl stále 
u sebe. Ostatně i bibli mám už v telefonu staženou. Využiju situace a rovnou v odpovědi 
napíšu, jak jsem slíbil.

Jak vidíš, mám toho stále opravdu hodně. Na páteční bohoslužbě mě pobavilo a sou-
časně zklamalo tvé povídání o těch, kteří nejdou do kostela kvůli tomu a tomu. Upřímně, 
nejsem nadšený z narvaného kostela. Popravdě by mi stačilo, kdyby tam bylo pár lidí 
a ty. Kristus a Bůh i Duch svatý tam jsou už dávno a nejen tam. Víc nepotřebuju. Za těch 
pár měsíců jsem tam našel několik lidí, kteří jsou úžasní a jistě další přibudou. Je mi 
líto těch, kteří hledají výmluvy. Tohle jsem si napsal:

Bohoslužba není jen prosba o milost. Je to očista ducha. Je to krása, je to osvobození 
se od všeho zlého. Dotazy typu: „Co tam jako furt děláš?“ „Co tam furt jezdíš dělat?“ 
„To se tam musíš jezdit modlit?“ „To se tam furt modlíte?“ jsou fakt srandovní. Od-
pověď je ano, modlíme se za vás za všechny. Za všechny, kdo si myslí, že není ke komu 
a proč se modlit, tak jak to děláme každý den. Protože kdychom to nedělali, svět by 
už nebyl. Ale to by nikdy nepochopili, tak jim to neříkám. Ale jednou přijde čas a vše, 
co má být vyřčeno, ať už mnou, nebo někým jiným, vyřčeno bude. Bohoslužba je jako 
rande, jako schůzka, která má tu nejvyšší prioritu. Proto se slušně obleču, jako bych 
šel na důležitou schůzku. Není důležitější schůzka, než ta s Bohem. Je to žalostně chabá 
odplata za všechno, co mi Bůh dal a dává a jistě dá. Ale není to rozhodně prvoplánový 
záměr, aspoň u mě ne a jsem si jist, že ty to víš, že nechodím do kostela, abych něco 
dostal. To je strašně složité a nejisté a ti, co to tak dělají, musí být skutečně pošetilí. 

PODĚkOVÁNÍ
UPŘÍMNÉ poděkování za vánoční službu a všechno s ní spojené, za úklid a přípravu 
kostelů, sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci a zdobení vánočních 
stromů, za varhanní doprovod bohoslužeb (nejen) o Vánocích.
DÍKY, ŽE I V TÉTO DOBĚ JSME VŠECHNO MOHLI PŘIPRAVIT, UDĚLAT 
A ZVLÁDNOUT!

Díky za účast na bohoslužbách, za štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary na 
účel letošního farního kalendáře. Vážíme si toho a je nám ctí, že se vzájemně ve svých 
životech známe.
ŽE JSME SE V ŽIVOTĚ NEMINULI, ALE SETKALI. JDEME SPOLU DÁL DO ROKU 
L. P. 2022!

Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě svou činností 
přispívají k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí, které se jeví 
jako maličkosti, dokud je dělá někdo jiný. Kéž je nám to všem k radosti a Bohu k slávě! 

S vděčností rada starších a farář Martin Kopecký



Vždyť Bůh to dobře ví. Nebo si myslí, že ho oklamou? Upřímná láska čistého srdce je 
to, co Bůh žádá. Nikoli klam a faleš. Chodím tam, protože budu do smrti dlužníkem 
Bohu za jeho milost. Nejen proto. Hlavně proto, že je mi tam skutečně krásně. Jak říká 
klasik: „Pro trochu lásky, šel bych světa kraj.“ Tato láska je jiná, čistá, silná, velká 
a nevyčerpatelná, pro tu jedu do Blanska a taky za tebou a ostatními.

Paralela s evangelistou Lukášem je ta, že on nebyl apoštol, byl jakoby z venku, 
ašak dostal obrovskou milost od Boha. Stejně jako já. Také jsem stál opodál a vešel až 
později. I já dostal milost, pro mě obrovskou. Otevřel se mi svět, můj život se obohatil 
o duchovní sféru, kterou jsem dřív neviděl. Teď teprve dostává svět smysl, bez Boha 
a víry smysl nemá.

Víra nesvazuje. Víra naopak osvobozuje. 

Měj se moc hezky a Bůh tě provázej
V pátek na viděnou        David

POZDrAV Z ruPrECHtOVA
Jsem věřící. Celý můj život provází víra v Ježíše Krista a Bůh je můj Pán.
Denně se ve své modlitbě obracím k Bohu. Od dětství jsem byla vedená ve víře a to 

mne posiluje i dnes, kdy bojuji s nemocí. Dnes si říkám, že právě v těchto svátečních 
dnech, kdy slavíme příchod a narození „PÁNA JEŽÍŠE“, malé JEZULÁTKO na počátku 
života, že bychom se mohli opravdově zastavit a zamyslet. Zamyslet se nejen nad svými 
životy, ale i nad životy těch druhých, blízkých i těch vzdálených, neznámých. Věčný 
shon této doby nepřináší to opravdové bohatství, ale to co přináší, je materiální, bezbřehé, 
prázdné, studené.

To opravdové bohatství je skryté v nás samotných. Každý člověk, i ten nejposlednější, 
má své místo. To, co je v nás skryté, je LÁSKA a VÍRA. 

LÁSKA v nás dokazuje naše lidství a člověčenství. Láska k lidem a BOHU. To jsou 
priority, které bychom my věřící měli začít dávat mnohem intenzivněji na obdiv tomuto 
neuspořádanému světu, plnému chaosu.

Prosím v modlitbách Boha, otce našeho, aby v nás zapálil svíci lásky a pokory, věčně 
neutuchající světlo, tak jako je zažehl v srdci svého jediného syna JEŽÍŠE KRISTA.

Vaše stálá čtenářka a sestra v Kristu Luběna Vévodová z Ruprechtova

OtÁZkY, ktErÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Jak správně rozumět Bibli? 

Minule jsme si ukázali, proč věříme tomu, že Bible je Boží slovo, že je Bohem inspi-
rovaná. Jak však Bibli správně rozumět? Tím se zabývá tzv. hermeneutika, nauka o pra-
vidlech správného výkladu biblických textů – exegeze. Alespoň základní hermeneutická 
pravidla si nyní uvedeme. Když chceme správně porozumět biblickému textu, musíme 
si především uvědomit jeho kontext, tedy co mu předchází, co po něm následuje, jaký 
problém se případně právě v příslušném oddílu Písma řeší. Musíme nejprve pochopit, co 
bylo záměrem autora, co chtěl textem říci, jak textu rozuměli lidé v době, kdy byl napsán. 
Teprve pak z něj můžeme odvodit obecné principy, platné i pro nás v dnešní době. 



Např. v genesis 49, 14 čteme: „Isachar, to kostnatý je osel. Mezi dvěma ohradami odpo-
čívá.“ Z kontextu víme, že jde o situaci, kdy Jákob před smrtí mluví se svými syny, v uvede-
ném verši konkrétně s Isacharem. Výraz „osel“ byl tehdy chápán jako lichotka. Kdybychom 
tak ovšem někoho nazvali dnes, nepochybně by to považoval za urážku. Ještě jeden příklad, 
tentokrát z Nového zákona: v rámci svého tzv. kázání na hoře (Matouš 5.–7. kapitola, což je 
tedy širší kontext) Ježíš řekl (Matouš 5,41): „Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním 
dvě.“ Tehdejší posluchači dobře znali nařízení okupačních římských úřadů, že pokud některý 
Říman chtěl, byli povinni odnést mu jeho zavazadlo až na vzdálenost jedné míle. I když ta-
kové pravidlo pro nás dnes neplatí, obecný princip, který chtěl Ježíš své posluchače (včetně 
nás) naučit, je stejný tehdy i dnes – máme pro druhé udělat víc, než je naše povinnost (a to 
i v případě, že ta povinnost je dána třeba poněkud nespravedlivým nařízením). 

Při exegezi nám může pomoci použití více překladů Bible (pokud neznáme původní biblické 
jazyky – hebrejštinu, řečtinu, aramejštinu – a nemáme k dispozici původní text v těchto jazycích). 
Nejrozšířenějším překladem je u nás český ekumenický překlad (ČEP). Dříve se v reformních 
církvích (včetně naší) hodně používal kralický překlad, dnes svým jazykem již pro mnohé méně 
srozumitelný. Existují nové parafrázované překlady (např. Slovo na cestu), které se snaží být pro 
současného člověka co nejsrozumitelnější, ale často na úkor přesnosti. Pro exegezi doporučuji 
vedle ČEP užívat nových studijních překladů – Český studijní překlad a Pavlíkův studijní překlad. 
Ty se snaží vytvořit co nejpřesnější otisk původních biblických jazyků do češtiny. Jednotlivé 
překlady často obsahují více či méně rozsáhlé poznámky k textu, které také můžeme při exegezi 
využít. Dále je vhodné seznámit se s autorem textu, adresáty, dobovým pozadím a okolnostmi 
sepsání. V úvahu je třeba také vzít literární druh studovaného textu. 

Vedle epického textu, popisujícího konkrétní události, obsahuje Bible i další literární druhy. 
Např. v Žalmu 80, 9 je použita alegorie – Izrael je symbolizován vinnou révou:  „Vinnou révu 
z Egypta jsi vyňal, vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil“.  V knize Soudců 9, 8-15 najdeme 
bajku, ve které si stromy volí krále. Píseň písní, některé žalmy i další biblické knihy zase 
obsahují poezii, v Bibli také najdeme různá podobenství (známá jsou Ježíšova podobenství 
v evangeliích). I když se biblický text, napsaný před mnoha staletími, již nemůže změnit, 
přesto je potřebné provádět exegezi stále znovu. To, co chtěl autor říci svým textem, sice 
zůstává neměnné, ale mění se naše chápání, znalosti, zkušenosti, takže při nové exegezi 
můžeme objevit novou hloubku textu a tím také nové poznatky pro nás. Následující tabulka 
ukazuje přehledně vztah mezi exegezí (levý sloupec) a praktickým využitím informací, které 
nám exegeze přinese (pravý sloupec).

   výklad textu – EXEgEZE:    aktuální poselství pro dnešní dobu:

Základní 
otázka:

- co chtěl autor říci
- co bylo jeho záměrem

- čemu má věřit dnešní církev (tedy i já)
- jaká je Boží vůle pro mě

Čas: - kdy byla kniha napsána (NZ: 1. stol.) - současnost (21. stol.)

Jazyk: - biblický - současný

Zdroje: - původní text (+různé překlady) - Bible, znalosti z historie, psychologie, 
  medicíny…

Výsledky: - jsou neměnné, ale exegezi musíme dělat 
  stále znovu (mění se naše chápání, znalosti..)

- mění se (lidé, jejich potřeby, otázky;  
  nemění se principy, mění se aplikace)

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory



BOHOSLuŽBA
Vážené sestry, vážení bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím páté pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby 
(2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. V následujícím díle se podíváme na slavící obec 
jako spolusubjekt liturgie.

Československá (husitská) liturgie
Díl V. – Slavící obec

Ve shromáždění poznává každý věřící svoji sounáležitost s ostatními a chápe tak i sebe 
samého jako součást Kristovy církve. Liturgie má taktéž rozměr obecenství. Svojí účastí 

NAŠi kNĚŽÍ
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili 
na Blanensku i Vyškovsku.
V lednovém čísle si představíme třetího blanenského faráře PhDr. Otto Veleckého.

PhDr. Otto Velecký  (původním příjmení Wohlauf) 
* 1. 3. 1909 Boží Požehnání/Suchá v Malopolsku 
† 23. 6. 1984 Brno

Ph.D. Otto Velecký, zatímní farář v Blansku. Narozen 1. března 
1909 v Suché v Polsku. Reálné gymnázium studoval v Bučo-
vicích a československou teologii na Husově bohoslovecké 
fakultě v Praze.  Vysvěcen na kněze  církve čsl. dne 29. června 
1933 v Praze – Žižkově patriarchou ThDr. G. A. Procházkou. 
Po 2. světové válce pokračoval ve studiích na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně (disertace Československá církev 
z hlediska sociologického, 1947).

Ve 30. letech 20. století sloužil ve slovenských náboženských obcích. Působil jako 
duchovní správce v Brezně nad Hronom (1933–1934), pomocný duchovní ve Zvolenu 
(1934–1935), farář v Žilině (1935–1936) a pomocný duchovní v Bratislavě (1936–1939).
Po zákazu Církve československé husitské na Slovensku byl přemístěn na Moravu, kde 
sloužil jako farář v Brně-Židenicích (1939–1950), potom kratší dobu v Hrušovanech 
u Brna (1950–1951) a jako pomocný duchovní v Jihlavě (1951).
Od 1. 6. 1951 do 30. 4. 1953 působil v Blansku; odtud na vlastní přání byl přeložen 
do sousední náboženské obce v Svitavách (1953–1968) a posléze sloužil v Brně-Tuřanech 
(1969–1973 a 1975).
Zajímavé okolnosti: po 2. světové válce si změnil příjmení Wohlauf na Velecký.
Dílo: Soubor jeho kázání a textů z let 1952–1984 je uložen v diecézním archivu v Brně 
(Církevní rok s Pánem, Ve světle příkladů, Májové, různé promluvy, články v Českém zápase)

Zdroj:  Pamětní kniha Církve československé v Blansku
 Biografický slovník CČSH, Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), 2020
 https://encyklopedie.brna.cz/ Připravil pro vás bratr Ing. Jaroslav Jura



na večeři Páně prožíváme Kristovo velikonoční tajemství, které se odehrává právě ve spole-
čenství. Základy víry – katechismus Církve československé husitské říká, že „obecenství Boží 
církve je založeno na oběti Ježíše Krista ukřižovaného a potom vzkříšeného a oslaveného, 
jehož smrti i věčného života je účastno vírou. Obecenstvím v oběti Kristově se Boží církvi 
dostává kněžského důstojenství a poslání.“

V předchozím díle našeho seriálu jsme hovořili o Kristu jako o subjektu naší liturgie. 
Liturgie je však požehnané dílo Boží a lidské. Vzhledem k tomu, že iniciativa liturgického 
dění vychází od Boha, tak hovoříme o společenství a o církvi jako o spolusubjektu liturgie. 
Božský a lidský faktor nelze v liturgii oddělovat, nicméně je třeba je umět rozlišovat. Vychá-
zíme z křesťanské nauky o Ježíši Kristu. Vyznáváme totiž, že Ježíš Kristus je pravým Bohem 
i pravým člověkem, soupodstatný s Otcem. Vtělené slovo Boží (Logos) je podle christologic-
kého dogmatu v Kristu v tzv. „hypostatické unii“ s lidskou přirozeností. Tento pojem značí 
jak Ježíšovo trvalé synovství s Otcem a panství vůči nám, tak i trvalé bratrství s člověkem 
a solidaritu s ním. Ježíš je v jednotě svého božství i lidstvím Božím, i v téže jednotě naším 
prvorozeným bratrem. Na Ježíše Krista a jeho církev nahlížíme jako na tzv. prvotní svátost 
(opus operatum). Církev je určitým tvarem prvotní svátosti. Odvozujeme tak od přítomnosti 
Krista ve svátostech, které se dějí nejen Duchem, ale také tělem, přičemž tímto tělem je právě 
církev. Liturgická církev si je vědoma toho, že Kristus je celý teprve se svým tělem, kterým 
je ona sama po celém světě.

Církev plní své poslání pouze ve vztahu k Bohu. Vystihují to i pojmy, které používáme 
pro označení církve. Např. hebrejské qahal – slavnostní shromáždění Božího lidu, jeho řecké 
ekvivalenty ekklésia – svatý lid a kyriaké – patřící Pánu. Pro církev existuje i starší termín 
synaxis, který znamená liturgické shromáždění. Důležité je, že Bůh působí všechno, ale ne-
koná všechno sám. Není však pravda, že je to tzv. půl na půl, protože i to, že člověk s Bohem 
spolupracuje, je dar Boží milosti. Proto platí slova Písma: „Je to Bůh, který ve vás působí, že 
chcete i vykonáte, co se mu líbí.“ (Fp 2,13). V liturgii není na jedné úrovni to, co koná Bůh 
a co koná společenství. Hlavou církve – tedy těla – je Kristus.

Církev je ve své podstatě díky svému spojení s Kristem trvalou přítomností božsko-lidského, 
rozumějme slyšeného, hlásaného a také účinného Božího slova ve světě. Je svátostnou jedno-
tou znamení a posvátné skutečnosti, jež se nedají ztotožňovat ani od sebe oddělit. Viditelná 
církev je však ve své existenci, službě a díle primárně znamením příslibu, který Bůh dal světu: 
příslibu Pravdy (ve svědectví a vyznání), milosti (ve slovu a svátostech) a lásky (v jednotě 
věřících a jejich službě světu). Církví jsou všichni věřící. Skrze křest má každý věřící podíl 
na všeobecném kněžství. Obec věřících je adresátem a cílem Božího sdílení skrze Ježíše Krista, 
které se odehrává v Duchu svatém. Církev je společenstvím lidí, ale člověk není subjektem 
bohoslužebných aktivit. Lidský formát bohoslužby však není antropocentrický – nemíří 
na člověka. kněžská služba křesťanské obce je christonomní. Všichni pokřtění participují 
na Kristově tajemství a na liturgickém dění. Obojí je založeno na křtu, který dává také účast 
na Kristově kněžském poslání. Je tím dáno, že celá křesťanská existence i obecenství církve 
má křestní charakter.

V rámci obecného kněžství se rozlišuje mezi sacerdos a presbyter. Celý Boží lid je 
tzv. sacerdotálně povolán k obecnému kněžství, ordinovaní (svěcení) služebníci pak pro 
presbyterní službu, která je součástí služby celé církve. Presbyter není více než sacerdos, 
tedy duchovní není více než ostatní věřící. Je ve svěcení posílen pro svoji roli v církvi 
zvláštní formou Boží milosti, ale také se od něho čeká, že svojí službu bude věrně plnit. 



MODLitBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve 
k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, 
kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: 
„Zapojme se také“. 
Budu se snažit modlitby pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. 
S vámi na Vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na Blanensku 
můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.                     Sestra Lidka
Pamatujme, že v lednu 2022 prosíme za: 
-  dny sváteční a všední, za svoje vztahy, rodiny, požehnání pro naši práci i službu po celý rok 

L. P. 2022
- to, abychom svým svědectvím i skutky druhým lidem kolem sebe dobře Ježíše představovali 

po celý rok 
- odvahu mluvit a konfrontovat své názory ve chvílích, kdy bychom neměli mlčet, vždy však 

s úctou a pokorou 
- prostředí otevřenosti, upřímnosti a přijetí v našich společenstvích
- zachování svobody slova a projevu
- děti a mladé lidi v našem společenství, ať rostou ve víře a mají sílu obstát mezi svými 

kamarády. Ať se nestydí za svoji upřímnou víru

Ordinovaní služebníci, tedy nositelé služebného kněžství (duchovní), nemají při liturgic-
kých úkonech zastupovat Boží lid v jeho přístupu k Bohu. Nejsou ani prostředníky mezi 
Bohem a lidmi. tím je jen a pouze sám Ježíš kristus. tzv. laik je křesťan, který není 
nositelem služebného kněžství, ale má na kristově kněžství křtem plný podíl.

V praxi Církve československé husitské platí zásada, že každý z účastníků liturgie by měl 
podle své role a funkce konat pouze to, co mu přísluší, ale zároveň všechno, co mu z povahy 
věci a liturgických předpisů náleží. V liturgickém shromáždění jsou tři základní úlohy: služba 
celého společenství, služba předsedajícího bohoslužby a služby zvláštních služebníků. Tyto 
principy nemají evokovat dojem hierarchie církve. Mají povzbuzovat, ve své rozmanitosti, 
aby se do jednotlivých služeb zapojilo co nejvíce věřících. Jednotlivé služby jsou například 
četba biblických textů, pronesení homilie, výzvy k věřícím, přednes přímluvných modliteb, 
přisluhování při podávání večeře Páně. Liturgickou služebností je také vedení pěveckých 
vstupů nebo hra na hudební nástroj.
Pojetí kněžství celého církevního společenství v Církvi československé husitské je skutečně 
znakem nového pojetí liturgické bohoslužby. Československá liturgie byla koncipována tak, 
aby ji sloužil jeden duchovní bez ministrantů, koncelebrantů a dalších účastníků kolem oltáře. 
Její autor Karel Farský čelil dobové katolické praxi, která si libovala v liturgických funkcích 
a služebnostech (ministranti, jáhni, akolyté apod.) coby vyjádření církevní hierarchie. Místo 
toho v liturgii dialogicky vyjádřil sounáležitost sboru s duchovním. Bohužel tento princip 
ve vývoji církve takřka zanikl a zmizelo povědomí o tom, že liturgické služby by na sebe 
měli brát ve svěřené míře všichni členové sboru. Československé bohoslužby se často staly 
představením jednoho jediného liturga a ochota k jednotlivým liturgickým službám (např. 
lektor, kazatel) je velmi slabá. Po vás připravil Váš bratr Mgr. Michal Ševčík



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

Na počátku  
bylo Slovo

Tentokrát pro získání 
tajenky nahraďte 
obrázky písmeny 
podle klíče.

- nezávislá média a kvalitní žurnalistiku, která bude přinášet co nejpravdivější obraz skutečnosti
- to, abychom byli srozumitelnou církví, jejíž příběh a zvěst bude přesvědčivým svědectvím
- to, abychom jako církev dokázali naslouchat světu, ale zachovali si svoje poslání od Boha, 

být ve světě, ale ne slevit z Božích nároků, a splynout se světem. Být světlem cesty k živému 
Bohu. Amen.

BOHOSLuŽBY V LEDNu 2022
Sobota  
Slavnost Jména Ježíš
Text evangelia:  
Lukáš 2,16-21 
Zpíváme píseň: 228, 210

1. 1.
2022

9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Neděle 
2. po Vánocích
Text evangelia:  
Jan 1, 10-18
Zpíváme píseň: 233, 210

2. 1. 
2022

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

Čtvrtek – Zjevení Páně
Text evangelia: Matouš 
2,1-12  Píseň: 222, 210

6. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

Pátek 7. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 8. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu



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

Text evangelia:
Lukáš 3, 16-17. 21-22
Zpíváme píseň: 229, 210

9. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 14. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 

Sobota 15. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle

Text evangelia:
Jan 2, 1-11
Zpíváme píseň: 43

16. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 21. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

Sobota 22. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle

Text evangelia:
Lukáš 4, 14-21
Zpíváme píseň: 106, 186

 23. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně.
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně  

Pátek 28. 1. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota 29. 1. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle

Text evangelia:
Lukáš 4, 21-30
Zpíváme píseň: 11, 21, 185

30. 1. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje


