FARNÍ ZPRAVODAJ
březen 2022

ročník 25

Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou
Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC BŘEZEN:
Ježíš řekl: „Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým
slovem, které vychází z Božích úst.“
(Matoušovo evangelium 4, 4b)
Milí čtenáři našeho zpravodaje.
Biblický verš na měsíc březen L. P. 2022 nám připomíná slovo, které Ježíš řekl:
„Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem“ a svědectví Jana Křtitele: „Čiňte pokání
a věřte evangeliu.“ Tyto výzvy nás letos uvádí do postní doby. Nejdříve jsme vyzýváni
přiznat své chyby, hříchy a opustit je upřímnou lítostí a pokáním. Pokáním, které má být
„hmatatelným“ vyjádřením opravdovosti našeho rozchodu se zlem. Zároveň slyšíme výzvu
k otevření srdce Ježíšovu poselství. Kolik lidí slovy odsuzuje zlo a oceňuje věci dobré, ale
přitom jim chybí ono „činění“, které může změnit svět, druhé lidi i nás samotné. Postní
doba jako by nás stavěla oběma nohama na zem a připomíná nám, že myšlenky, názory
a postoje jsou mrtvé, pokud se neprojevují také v činech. Postní doba nám připomíná tu
zvláštní jednotu ducha, duše a těla, kdy člověk nemůže učit duši lásce a zároveň nechat tělo
žít v sobectví. Dnešní svět jako by tomu nerozuměl. S úšklebkem a vrtěním hlavy odmítá
jakékoliv odříkání, půst či dobrovolnou sebekázeň. Proto z křesťanství ještě jakžtakž
přijímá slova o lásce a odpuštění, ale to ostatní odmítá buď jako příliš hmotné a dávno
překonané (postní kázeň a odříkání), nebo jako příliš duchovní a neskutečné (vzkříšení
a nebe). Současná „kultura“ život zploštila a ubrala mu jak hloubku, tak výšku.
Postní doba nám naopak ukazuje ty nejobyčejnější základy dobrého lidského života –
správnou míru v jídle, pití, spánku či zacházení s penězi apod. Zároveň s tím nás ale také
vede k vrcholu lidského života – následování Krista v žití podle vůle Otce. Asi mluvím
příliš složitě a všeobecně. Chtěl bych nám i sobě připomenout jednu věc: Pokud pochopíme souvislost života duše s životem těla, tak uvidíme postní výzvy jako úžasnou, lety
osvědčenou cestu k povznesení ducha. Potom se nám postní doba stane obdobím roku,
na které se těšíme. Dobou zkušenosti, že pohnout svou duší, které se nemůžeme přímo
dotknout, není až zas tak těžké, protože můžeme hýbat tělem, které je s naší duší tak úzce
spojeno. V tomto světle snad i lépe porozumíme pravdě víry, že po vzkříšení dostaneme
nové tělo. Tělo dokonalejší a lepší než to současné, ale skutečné tělo, protože bez těla
duši něco chybí. Stejně tak jako víře „srdce“ něco chybí, není-li zároveň vírou „rukou“.
Obraz Krista nesoucího kříž nám může mimo jiné připomenout i tuto skutečnost „hmatatelnosti“ lásky. Právě na Kristu vidíme obdivuhodnou jednotu a soulad mezi postojem
– slovem – činem.

Kéž letošní postní dobou uděláme další krůček k takové jednotě a souladu i v našem
vlastním životě.
Vím, že mnozí řeknou: „Nebudu dělat věci na povel, nebo protože musím…“ Ustavičně
bojují proti někomu a něčemu… Zkusme si letošní postní dobu před sebe položit jiným
úhlem pohledu: „A proč jednou věci nevyzkoušet a neudělat tak, jak nám Ježíš v lásce
doporučuje. Vše jednoduše udělat, zkusit a prožít!“
Přeji nám požehnanou vnitřní i vnější proměnu k novému životu v síle Kristova kříže
a vzkříšení.
Váš bratr Martin
PS: Co může znamenat půst?
Půst může pro mne znamenat: opustit to, co nám brání přiblížit se Bohu…, dopustit to, že
mnohaleté koleje v duchovním životě se změní…, odpustit to, co brání hlubšímu vztahu
k druhým …, vpustit do svého srdce více světla Boží lásky…, připustit to, že Bůh je dosti
mocný mne změnit … Pusť se do toho, On ti pomůže! „Přitáhnu si tě, povedu tě na poušť
a budu mluvit k tvému srdci.“ (Ozeáš 2,14)
CO MOHU DNES UDĚLAT PRO X…? Možná setrvat ještě chvíli na modlitbách za x…,
možná více mlčet, než mluvit o jeho chybách …, možná mít více trpělivosti a tolerance
k jeho chybám …, možná napravit chybu …, možná mu odpustit …, možná… Příroda –
čítanka stromy v rozpuku slunce zahřívá, květ se ukazuje – dokazuje krásu Tvůrce naše
obrácení se Bohu – ve slunci Jeho lásky i my dokážeme svědčit o Jeho kráse a lásce.		
								 Bratr Ladislav
MODLITBA NA BŘEZEN
Liturgický KALENDÁŘ
Zápasí se zimou o žezlo.
1. AŽ 4. neděLe postní
Slunce vytrvale klepe
na zmrzlou zem.
2. 3. Popeleční středa
A najednou –
koberec barev a vůní,
4. 3. Světový den modliteb
ptáci jásají nad vítězstvím jara
a člověčí duše ožívá.
25. 3. Zvěstování Páně
Díky, Pane,

za Tvůj neměnný řád.
Amen

(Mirka Šidlová)

28. 3. Jana Amose Komenského

SVÁTKY V MĚSÍCI BŘEZNU
Popeleční středa a postní období
Popeleční středou končí masopustní veselí a začíná předvelikonoční postní období. Postní
střídmost a odříkání v různých oblastech života křesťany provází 40 dní – výjimku tvoří
jen neděle, které na památku Ježíšova zmrtvýchvstání zůstávají vždy slavnostním dnem.
Zpočátku býval půst před Velikonoci pouze dvoudenní, tak jak je doloženo již ve 2. století.
Později se rozšířil na celý svatý týden, a to s odkazem na putování Izraele pouští. Ještě
později se začal objevovat odkaz na čtyřicet dní, kdy Mojžíš dlel na Sinaji a Eliáš byl
na cestě k Chorébu. Navíc Ježíš se postil na poušti také čtyřicet dní. Všemi těmito událostmi

argumentovali církevní otcové, až nakonec právě čtyřicetidenní půst ustanovil Nikájský
koncil. Současné stanovení rozmezí postní doby mělo svůj vývoj, který se nakonec ustálil
na počátku daném Popeleční středou.
Popelec udělovaný v tento den je pozůstatkem obřadu, kterým hříšníci veřejně před tváří
celé obce vstupovali mezi kajícníky a setrvávali v tomto stavu až do Zeleného čtvrtku.
Ráz celého kajícího období určoval především katechumenát, kdy se do přípravy
na křest vedle katechumenů nechávaly vtáhnout celé křesťanské obce. Při velikonočním
shromážděním kolem stolu Páně měly být vymýceny projevy nenávisti a spory a měla
být obnovena láska věřících navzájem. Půst, který byl brán především jako úkon umožňující almužnu (díky motivu uskromnění), však byl na Západě vždy až na druhém místě
– ústřední byla pašijová mystika.
Pro pokřtěné je půst především dobou připomenutí vlastního křtu a pokání, pro kandidáty křtu je časem přípravy. Liturgickou barvou tohoto období je fialová, stejně jako
v adventu. Jen na čtvrtou postní neděli kněz při bohoslužbách obléhá růžovou štolu
na znamení Božích červánků. Neděle Laetáre, tak jako v adventu o neděli Gaudete.

Nikajský koncil
Nikajský (též nicejský) koncil, který ustanovil čtyřicetidenní půst, svolal císař Konstantin
v roce 325 do maloasijského města Nikaia (lat. Nicaea, dnešní Iznik v Turecku). Jednalo
se o první ekumenický koncil – shromáždění biskupů celé křesťanské církve, navíc poprvé
za účasti císaře.
V prvních stoletích našeho letopočtu nebylo křesťanství zdaleka jednotným náboženstvím. Existovalo mnoho různých směrů, výkladů a pojetí této víry. Po pronásledování
křesťanů navíc vznikly v křesťanství vnitřní neshody, jak zacházet s křesťany odpadlými
během perzekucí. Také mezi západní latinskou a východní řeckou částí křesťanství se
rozdíly prohlubovaly, protože rozdílný jazyk mnohdy přispíval k neporozuměním jemných
odstínů teologických debat, a tak napomáhal spíš rozvoji vzájemné nedůvěry a podezření
z heretických názorů. Mezi jednotlivými názorovými skupinami vládlo často značné napětí. Taková situace samozřejmě pro stabilitu říše, která měla být založena z velké části
i na náboženství, nebyla vhodná. Situaci se rozhodl císař Konstantin vyřešit svoláním koncilu, s cílem vytvoření jednotného pojetí náboženství (resp. odmítnout nevhodné směry).
Císař Konstantin byl klíčovou osobou, díky které se křesťanství mohlo rozšířit po celé
Evropě a později i po celém světě. Za vlády jeho předchůdců byli křesťané často pronásledováni a krutě vražděni. Konstantin však roku 312, před bitvou u Milvijského mostu,
viděl znamení a své následné vítězství si vyložil jako boží znamení. O rok později se
podílel s císařem Liciniem, spoluvládcem ve východní části Římské říše, na vydání tzv.
Ediktu milánského, který zaručoval náboženskou svobodu pro všechny obyvatele říše.
Tím bylo ukončeno pronásledování křesťanů. Poté začal křesťanství systematicky podporovat, aby se stalo hlavním náboženstvím Římské říše. Podle některých historiků ho
k tomuto kroku vedlo jeho vlastní křesťanské přesvědčení či náklonnost ke křesťanství.
Jako pravděpodobnější důvod se zdá císařova touha po toleranci a jednotě uvnitř říše.
Každopádně křesťanství se na Konstantinově území stalo tolerovaným náboženstvím,
které se nemuselo obávat žádného pronásledování. Nestalo se však pouze jedním z mnoha
kultů římské říše, ale stalo se náboženstvím samotného císaře.

Na nikajském koncilu (probíhal 2 měsíce: 20. května – 25. července 325) byl největší
spor veden o nauku alexandrijského presbytera Areia. Jeho pojetí víry, tzv. ariánství, říká, že
Ježíš je syn Boží, ale nebyl zde na rozdíl od Boha od počátku, byl stvořen později a je Bohu
podřízen. To bylo zcela v rozporu s hlavním náboženským směrem, kde byla podstata Boží
trojice stejná. Koncil většinově toto pojetí odsoudil a formuloval jediné Nicejské vyznání
víry. Jeho formulace je z velké části namířena proti ariánům. Týká se to jednak závěrečného
anatematismu (vyloučení z církve), jednak důrazu na Ježíšovo božství a na jeho rovnost
s Otcem (proslulý termín soupodstatný, jedné podstaty, řecky homoúsios).
Mezi další řešená témata patřilo například vyhlášení patriarchátů – církevních provincií,
nad kterými měli pravomoci biskupové v Římě, a také určení způsobu, jakým se počítá
datum Velikonoc. V době před koncilem se využívaly dvě metody výpočtu. Původní,
vycházející z židovského kalendáře, byla zrušena a jako jediný způsob byl zvolen tzv.
alexandrijský, který používáme dodnes.
Nicejským vyznáním víry koncil vytvořil základ, který přijala a dosud vyznává většina
křesťanských církví. Na druhou stranu ariánství nadále koexistovalo a koncil na věroučném základě církev rozdělil na pravověrné a jimi zavržené heretiky, došlo tedy ke štěpení
na různé církve, tak charakteristické pro další křesťanské dějiny.
Pro podporu Nicejského vyznání a vypořádání se s přetrvávajícími rozpory s ariánstvím svolal císař Theodosius konstantinopolský koncil. Konal se v roce 381 (květen až
9. červenec) a většina církví ho uznává jako druhý ekumenický koncil. Nicejské vyznání
doplnil o další věroučné výroky týkající se božství Ducha svatého, které je známo jako
nicejsko-cařihradské vyznání víry.
Ekumenický koncil je všeobecný sněm, jehož usnesení jsou uznávána jak církví katolickou, tak církvemi pravoslavnými. Ekumenické koncily řešily nejzákladnější otázky
křesťanské věrouky i organizace církve a výrazně přispěly k formulování křesťanského
dogmatu. Konaly se v období pozdního starověku a raného středověku a na rozdíl od koncilů katolické církve byly svolávány nikoli církevní autoritou, ale římským (východořímským) císařem.
Naše dějiny výrazně ovlivnil koncil svolaný v roce 1414 římským císařem Zikmundem
do Kostnice na jihozápadě Německa. Hlavním bodem bylo ukončení rozdělení církve
(schizma). Papežský titul si v té době nárokovali hned tři duchovní vůdci – v Římě,
v Avignonu a vzdoropapež. Koncil měl řešit i otázku Husova domnělého kacířství. Poté,
co odmítl odvolat vybrané články svého učení, byl odsouzen, odsvěcen a 6. července 1415
na hranici před branami města upálen. O rok později, 30. května 1416, byl odsouzen a upálen i Husův přítel a chráněnec Jeroným Pražský. Tyto události spustily v českých zemích
povstání, které vyústilo v dlouhotrvající ničivé husitské války (1419 – 1436). V nich se
husité pokusili prosadit politickou a vojenskou silou církevní reformy a požadovali také
sociální, hospodářské a národnostní změny.
LIDOVÉ PRANOSTIKY

Lidové pranostiky, které se týkaly počasí a venkovních prací, nejčastěji prací polních,
byly převážně spojeny se svátky svědků víry. Nepřeberné množství takových pranostik
svědčí o rozšířené lidové zbožnosti v našich zemích v minulých dobách. Z velikého
množství pranostik jich jen několik uvádím v tomto článku. V měsíci březnu to byly

například tyto pranostiky:
5. březen – Adriana: ADRIANA NEDÁ SPÁTI ZRÁNA (prodlužující se den…)
6. březen – Bedřich: BEDŘICH TEPLE DÝCHÁ, NEBO TAKÉ SNĚHY MÍCHÁ
9. března – Františka: PRŠÍ-LI NA FRANTIŠKU, NEURODÍ SE BRAMBORY
11. března – čtyřiceti mučedníků: MRZNE-LI NA ČTYŘICET MUČEDNÍKŮ, BUDE
ÚRODNÝ ROK
12. března – Řehoř: NA ŘEHOŘE ČÁP LETÍ PŘES MOŘE, ŠELMA SEDLÁK,
KTERÝ NEOŘE
19. března – Josef: JOSEF S TVÁŘÍ MILOU ZAKONČUJE ZIMU PLNOU
25. března – Zvěstování Marii: MARII ZVĚSTOVÁNÍ VŽDYCKY ZIMU VYHÁNÍ
30. března – Qurin: O QURINU JE TEPLO I VE STÍNU
Pro vás připravuje sestra Radka
PS: Uvidíme, která z moudrostí našich předků a jak se naplní. Sledujte to…

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
POPELEČNÍ STŘEDA, ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NA SLAVENÍ VELIKONOC
V letošním roce vstoupíme do doby Postní ve 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 a v 19:00 hodin na Brťově.
Při všech bohoslužbách bude udělování Popelce.
Upřímně vás zveme k slavení tohoto významného svátku, našeho společného vstupu
do přípravy na slavení letošních Velikonoc. 			
Bratr Martin
SVÁTOST POKÁNÍ, POSTNÍ ZPOVĚĎ
Na Popeleční středu 2. 3. 2022 a na první postní neděli 6. 3. 2022 bude při všech
bohoslužbách vysluhovaná svátost Pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se na tyto vzácné
chvíle smíření a odpuštění doma. 						
MK
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V měsíci březnu nás čekají každoroční výroční shromáždění našich farností.
Zhodnotíme na nich službu, práci i hospodaření našeho společenství za L. P. 2021.
Srdečně vás všechny zveme. Rádi vás se vším seznámíme a budete-li mít zájem,
čas a chuť, jste vítáni.
Výroční shromáždění se konají v neděli 20. 3. 2022 v 9:00 hodin v Blansku
a v neděli 3.4. 2022 ve 14:15 hodin ve Vyškově.
Těšíme se na setkání. 					
Členové rad starších
ZMĚNA ČASU
Už tento měsíc, na konci března, se bude měnit čas na tzv. letní. Opět budeme
z 26. na 27. březen 2022 v čase 2:00 -> 3:00 posouvat hodiny dopředu.
Pozor, ať nepřijdete do kostela po bohoslužbách!

KDY A KDE MŮŽETE PŘIJÍT NAVŠTÍVIT 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 přijde za vámi.
Stačí jen dát o sobě vědět. 						
MK
NA KAFE S VLASTNÍM FARÁŘEM
ZVU VÁS „NA KAFE S FARÁŘEM“ – můžete si přijít popovídat nebo se jen na chvíli
zastavit, odpočinout si, dát si kávu…. Každé druhé pondělí v měsíci v Blansku na faře
od 17:00 do 19:00 hodin. 			
Těším se na vás. Bratr Martin
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Upřímně vás všechny zveme na setkání nad hlubším poznáním a studiem Bible a výkladem jejího svědectví pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro
svůj život. Někdo řekne: „Bibli čtu, ale ne všemu rozumím.“ Proč nepřijdeš na biblickou
hodinu? Jsi srdečně zvaný a vítaný.
TÉMATA:

1. Mojžíš a hořící keř
úterý 1.3.2022
2. Návrat Mojžíše do Egypta
úterý 8.3.2022
3. Mojžíš a Áron před faraonem 1
úterý 15.3.2022
4. Mojžíš a Áron před faraonem 2
úterý 22.3.2022
5. Egyptské rány 1
úterý 29.3.2022
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 VE VYŠKOVĚ ZAJÍMAJÍ
Připravujeme pro vás příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás klademe. Probíhají v sakristii našeho vyškovského kostela-sboru na Masarykově náměstí čp. 15:

1. Světová náboženství – jedna nebo více cest k Bohu?
2. Má můj život smysl? středa 23.3.2022

středa 9.3.2022
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… Rádi vám připravíme čaj, kávu a další
dobroty. Díky všem obětavým sestrám, které přinesou buchty a koláče.
Přijďte, každý je srdečně vítán. 				
Pravidelní účastníci!
JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci březnu L. P. 2022 se sejde blanenská Rada starších CČSH na svém jednání
v pondělí 21. 3. v 18:30 hodin v Blansku. Zveme vás k účasti.
Ing. Patrik Hanáček, předseda Rady starších
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 – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Pokračují přípravy pro dospělé na křest, který přijmou na Bílou sobotu 16. 4. 2022.
Setkání bude v pátek 4. 3. a 25. 3. v 18:30 hodin. 				
MK
SETKÁVÁNÍ CHLAPSKÉ SKUPINKY
Pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností ve společenství mužské
skupinky. Setkáme se v pátek 11. 3. v 18:30 hodin. 			
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 11. 3. 2022
v 18:30 hodin.
Druhé setkání s tématem: “ O úředních formalitách pro platnost svatebního obřadu
před úřady ČR, svatební slib, výběr čtení atd.“  bude v pátek 18. 3. 2022 v 18:30 hodin.
Třetí setkání požijeme nad tématem: “Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před
vstupem do manželství“ bude v pátek 25. 3. 2022 v 18:30 hodin.
Kdo nemůže přijít na některé ze setkání v tomto cyklu, může využít jiného termínu.
Témata budou probírána ve stejném pořadí s další skupinkou v pátek 1. 4., 8. 4., 22. 4.
2022 v 18:30 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 člověk přemýšlí, jak by mohl být naší náboženské obci v Blansku platný, seznal jsem, že by bylo velice příjemné uspořádat první
setkání, diskuzní večer, nad základy filozofie. Rád pro vás uspořádám jednou měsíčně

v pracovním týdnu v podvečerních hodinách povídání o filozofii, kde budeme mít i prostor
o jednotlivých 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.
Těším se na vaše reakce a zájem. Mgr. Michal Ševčík

Pozvánka na březen do Prahy
Milé sestry a bratři,
už to je přes dva roky, co jsme
byli na větší společné pouti, a to
vlakem do Prahy na bohoslužbu
k 100. výročí CČSH, tak si vás
dovoluji pozvat na další společný
výlet, a tentokrát na jednoho určitě
zajímavé setkání.
Církev československá husitská
pořádá duchovně kulturní setkání
k 430. výročí narození Jana Amose Komenského „Komenský –
posel porozumění“ dne 31. března 2022 v 10–17 hodin ve sboru
CČSH v Praze 6 v Dejvicích.
Setkání je součástí programu
Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020
a 2022, kdy si připomínáme 350.
výročí úmrtí velkého moravského
učence (2020) a 430. výročí jeho
narození (2022). Více na pozvánce na setkání a na www.npmk.cz a
www.comenius350.cz.
Osobně jsem poslal registraci. V případě zájmu se mùžeme společně domluvit například
po bohoslužbách, kdo by se chtěl také zúčastnit (mohu opět zajistit hromadnou jízdenku
vlakem).
bratr Jaroslav
–––––– RADA STARŠÍCH VE VYŠKOVĚ ––––––
Každou farnost neboli náboženskou obec nemá na starost pouze samotný farář, ale
také rada starších. Protože současné Radě starších CČSH ve Vyškově končí funkční
období a zemřela sestra předsedkyně Vlaďka Pečenková, budeme na výročním
shromáždění 3. 4. 2022 volit novou radu starších, vč. předsedy rady starších.
Prosím, aby sestry a bratři z Vyškovska, kteří jsou ochotni pomoci ve službě i práci
v radě starších vlastní farnosti, se přihlásili bratru faráři Martinovi.
Za stávající členy rady starších Ludmila Hadačová, Vyškov

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU PŘI SČÍTÁNÍ OBYVATEL
Přijměte, prosím, naše poděkování za podporu našeho farního společenství při
loňském sčítání obyvatel naší republiky. Myslíme si, že to pěkně vyjádřil olomoucký
bratr biskup Tomáš Chytil.
Za Vaši osobní podporu děkují rady starších a bratr farář Martin
K výsledkům sčítání lidu

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 byly zveřejněny výsledky Sčítání lidu, které se uskutečnilo na jaře
minulého roku. Byla tam i otázka na víru lidí, která se zodpovídala nepovinně. Z celkového
počtu 10 524 167 obyvatel odpovědělo 1 374 285, že jsou věřící a zároveň se přihlásilo k některé z církví. K Církvi československé husitské se přihlásilo 23 610 věřících. Je tak na třetím
místě. Oproti stavu z roku 2011 (39 229) tedy opět došlo k poklesu.
Rád bych poděkoval i těm, kteří se v tomto sčítání přiznali k Církvi československé husitské a dali najevo, že je jejich duchovním domovem. Především ale děkuji všem, kteří
se modlí, navštěvují bohoslužby a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí se snaží žít
svůj (duchovní) život dle Božích přikázání. Ze své zkušenosti jsem si ověřil pravdivost
rčení, že „kdo se nemodlí pravidelně, nemodlí se ani nepravidelně“. Děkuji těm, kdo nejsou
lhostejní a nemyslí jen v termínech úspěchu, zisku, prospěchu apod., jak nám vštěpuje
doba. Děkuji těm, kdo nemyslí jen na to, jak si zařídit své domy, zahrady a myslí také na to,
aby pěkně a důstojně vypadal i „jejich“ kostel, fara a zahrada. Děkuji těm, kdo jsou ochotni
obětovat něco ze svého času i peněz a přijdou např. uklidit kostel, zamést listí, sníh, poptají
se, jestli mohou něčím přispět a pomoci. Těm, kdo vyhlásí sbírku pro potřebné, navštíví nemocné, osamělé, zorganizují dětský tábor či setkání mládeže. Děkuji za činy smíření, slova
pokoje, ohleduplnost a vzájemnost.
Pokud někdo vnímá církev jen jako instituci, jde o mylný dojem. To doufám vyplývá
z předcházejících řádků. Víru nikdy nevměstnáme do čísel. Její hloubka je nespočitatelná, setkáváme se s tajemstvím, které nás proniká, přesahuje, nemůžeme a neumíme to
organizačně navodit. Můžeme se však společně modlit, žít podle křesťanských zásad,
vyjít vstříc. Být s Bohem a být spolu.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!
Tomáš Chytil, olomoucký biskup CČSH

VÝROČÍ NAROZENÍ JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Dopis k 430. výročí narození Jana Amose Komenského
Vážené sestry a bratři, pozdravuji vás a oslovuji vás prostřednictvím tohoto dopisu s přáním,
abychom si v průběhu letošního roku 2022 přibližovali osobnost, dílo a myšlenky Jana Amose
Komenského. Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry,
šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme.
Předávám vám srdečné pozvání na duchovně kulturní setkání, které se uskuteční dne
31. března 2022 s názvem „Komenský – posel porozumění“ v ústředí naší církve v Praze
6 – Dejvicích. Prosím o zveřejnění plakátu a předání pozvánek na toto setkání s historickou,
teologickou a pedagogickou částí, které nás může mnohými podněty z díla Komenského obohatit. K této příležitosti ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou v Praze
připravujeme publikaci o J. A. Komenském v Církvi československé husitské. Děkuji všem,

kteří ji podporujete tím, že poskytujete podklady z vašich náboženských obcí. V letošním roce
mají být vydány i další tisky včetně omalovánek pro děti. Některé sbory naší církve v různých
místech naší vlasti jsou přímo označeny jménem Komenského a nabízí se tak právě v nich
v letošním roce uspořádat takto zaměřenou akci. Ale v kterékoli náboženské obci naší církve
je možné si připomenout tuto osobnost při bohoslužbě, přednáškou, tematickým setkáním
a dalšími způsoby. Olomoucká diecéze připravuje pouť do Přerova, která se má konat v sobotu
30. dubna 2022. Můžete jako náboženská obec požádat o poskytnutí loga, které bylo pro toto
jubileum vytvořeno a na základě spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou
v Praze jej máme k dispozici pro akce pořádané naší církví v rámci tohoto jubilea.
S přáním Boží milosti a stálé naděje

Dne 1. 2. L. P. 2022

Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

PROŽILI JSME
SLAVNOST UVEDNÍ PÁNĚ DO CHRÁMU L. P. 2022
Ve středu 2. února L. P. 2022, tj. 40. dne po narození Páně, se konala v Blansku a na Brťově
slavnost Hromnic, přesně Uvedení Páně do chrámu. Působivá atmosféra celé bohoslužby
byla dotvořena slavností světla.
Kéž je Ježíš tím skutečným
světlem našeho života a necháme moc jeho lásky působit
a rozjasnit jakoukoliv temnotu v nás i kolem nás. Ať jeho
světlo prozařuje naše životy,
vztahy, rodiny, farnost i naši
zemi.
V dalších dnech jsme svátek
prožili v dalších místech našich farností.
Bratr Martin

V rudické kapli
sv. Barbory

Ve Vítějevsi

V Lysicích

V kostele v Boskovicích

První svatební obřad v roce
L.P. 2022 jsme prožili
v sobotu 12.2. 2022
ve 12:00 hodin
v brněnském Planetáriu.
Posuďte sami.
			MK

NEDĚLE 13. ÚNORA L. P. 2022 V BLANSKU
––– KŘTINY NOEMY MARIE VALIŠOVÉ –––
Ahoj bratře Martine.
Píši Ti za celou rodinu. Naše víra je pokorná a plná vděčnosti za dary, kterými nás Bůh
obdarovává. Vše, co nám je dáváno, nás posiluje i zavazuje žít pravdivý život s vděčností
a pokorou.
Noemčiny křtiny v neděli 13. února L. P. 2022 jsou další zastávkou na naší společné
a správné cestě. Na cestě, která započala v Dřevěném kostelíku o Velikonocích v roce
2006, kdy jsme se s Klárkou stali sobě navzájem kmotry a jako dospělí jsme přijali dar
svátosti křtu. Následně 1. 6. 2006 jsme přijali svátost manželství sami i s obnovou manželského slibu a svatbou pro rodinu – 21.8.2006; na které si možná pamatuješ a za které
jsme Ti stále nekonečně vděčni! Přijali jsme jeden druhého do svého života ve svátosti
manželství na den dětí a Bůh nám bohatě požehnal!
V blanenském kostele jsme prožili křty našich dětí – Natana, Esterky a Sama.
Jsme rádi, že všechny naše děti nyní učíš v Boskovicích v náboženství, aby měly možnost
poznat živého, osobního Boha.

			
Během těch let neuplynul ani
den, abychom za tento dar nepociťovali vděčnost a velký
upřímný dík! Vždy je pro nás
posilou účast na bohoslužbě ať
už v Blansku, nebo v Boskovicích a když to pro nás v sezóně
není možné, protože pobýváme
v jižních Čechách, stejně každou neděli dopoledne myslím
na to, že je čas bohoslužby
a alespoň se snažím modlitbou
Pánu Bohu poděkovat za vše, co
pro nás dělá!
V našich srdcích je tu s námi
přítomna i naše milovaná
dcerka LEA MARIE, která se
předminulý rok rozhodla pro
svou přímou cestu k Pánu Bohu
do jeho náruči, ale s námi je napořád, je živá v Božím království! Do naší smečky patří a je v ní živá pro nás všechny!
V onu chvíli jsme poznali, jak velký dar nám byl v rodině dán! Jak velkou oporou si
s Božím požehnáním jsme. Ti nejmladší těm dospělým a věřím, že i naopak!
Nikdy za tuto zkušenost nepřestanu Pánu Bohu děkovat!
I proto jsem nakonec rád (a vděčný covidu-)), že covid svým přičiněním vyřadil hned
2 páry našich připravujících se kmotrů (původní i záložní). A tudíž nám Pán ukázal na ty
pravé. Na celém světě bychom nenašli lepší kmotry pro malou NOEMI MARII, než
jsou právě její starší sourozenci!
Oni nás posilovali, oni s námi i každý sám prožívali obrovskou obavu po předchozí
těžké zkušenosti, oni jsou od očekávání přes narození a po celý první rok malé Noemi
těmi největšími. Oni jsou skutečnými kmotry s čistou vírou. Jim patří to právo, ta výsada
i ta zodpovědnost, protože nikdo jiný by se jí nezhostil tak poctivě. Děkuji.
Drahý Martine, moc Ti děkuji za celou naší smečku, za vše, co děláš. Za to, že JSI!
Děkujeme a moc se těšíme.
Petr a smečka

POŽEHNANÉ NAROZENINY SESTRY MARIE GRYCOVÉ Z RAČIC
V měsíci únoru L. P. 2022 jsme v Račicích při nedělních bohoslužbách a následném
posezení doma poděkovali za krásných 94 roků naší milé sestry Mařenky Grycové.
Když se o ženě řekne, že je laskavá, dobrosrdečná, milující, pokorná, chápající…, tak
všechny tyto krásné vlastnosti má drahá maminka, babička, prababička, praprababička
a naše setra v Kristu Mařenka. Její upřímná víra v Boha a soulad s lidmi, které má kolem
sebe, k ní patří po celý život. Je nejstarší obyvatelkou Račic na Vyškovsku a také nejstarší
sestrou v našem společenství na Vyškovsku.
Velmi si jí vážíme a ceníme. Její dcery Boženka a Janka se o maminku vzorně starají
a pečují. Mařenka sice říká, že už jim nemůže každou neděli upéct buchty, jak to dělala
po celý život, ale je plně samostatná a spokojeně žijící ve svém domě v Račicích.

Když jí to zdravíčko dovolí, ráda přijde mezi nás do sboru Páně v Račicích. Stále ráda
pamatuje i finanční podporou, jak říká: „na naše kostelíčky“.
Milá Mařenko, moc si Vás vážíme jako výborné ženy, milující maminky a babičky.
Jste naší věrnou a upřímnou sestrou v Kristu, která to, v co věří, také skutečně žije! Máme
Vás rádi a modlíme se, ať Vás Pán posiluje a provází svoji velkou mocí.
Všichni z Račic a bratr farář Martin
PS: Jako farář si samozřejmě velmi vážím toho, že po mamince nesou štafetu víry i její
dcery. Dcera Jana se obětavě stará o sbor Páně v Račicích. Milá Jano, díky, že máme
v Račicích všechno krásně uklizeno a připraveno.

PODĚKOVÁNÍ BLAŽENCE ZA SLUŽBU
Na únorovém setkání rady starších jsme společně poděkovali za krásné životní jubileum
předsedkyně revizní komise rady starších Blaženky Jabůrkové.
Milá Blaženko, děkujeme za Tvoji službu v našem společenství, za milý úsměv,
za všechny cesty z Kateřiny do blanenského kostela. Tvoje vnoučata na rodinné oslavě,
kde jsem byl také mezi gratulanty, Ti přála: „Milá babičko, přejeme Ti zdravíčko a ať máš
v kostele hodně dobrých kamarádů“. Bylo to od nich srdečné, krásné a milé.
Co více Ti přát, lépe bych to za nás všechny nevyjádřil. Ať jsme všichni Tvoji dobří
kamarádi. Blaženko, máme Tě rádi.
Málokdo v naší farnosti ví, že Blažence projdou rukama téměř doslova … „všechny
nevěsty a ženichové“. Blaženka kromě služby v revizní komisi rady starších se spoustu
roků poctivě stará o ohlášky snoubenců. Je to právě ona, která vyřídí ročně stovky e-mailů
a odpovědí ohledně ohlášek před svatbou. Sestavuje na každou neděli do všech kostelů
přehled toho, kdo, kdy, kde a v kolik hodin bude mít svůj svatební den.
Blaženko, přejeme Ti Boží
požehnání a sílu do další
etapy života a za všechno
Ti děkujeme.
Blažence gratuluje
k významnému životnímu
jubileu, za nás všechny,
předseda rady starších
ing. Patrik Hanáček.

Bratr Martin a tvoji
kamarádi z kostela.
NOVÝ VARHANÍK NA VYŠKOVSKU
Varhaníci nejsou vidět, ale slyšet. Bez nich by byla naše bohoslužba ochuzena o její
hudební stránku. V dnešní době je jen málo těch, kdo svoji ochotou, službou, časem
a podporou slouží u našich varhan.
Víte, že v současné době ve všech kostelích, kaplích a dalších místech na Blanensku
i Vyškovsku pravidelně hraje Niky Slavíčková z Blanska. Na všech obřadech (svatbách,
pohřbech), když Niky nemůže, tak nás doprovází Martin Jakubíček. Bohu díky, máme
od února L. P. 2022 zdatnou posilu. Za hrací stůl varhan na Vyškovsku zasedl Dalimil
Ševčík. Dájo, vytrvej, ať je Ti služba radostí a cítíš se mezi námi dobře!
Vděční Vyškováci

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Můžeme mít jistotu spasení?
Co vlastně znamená ono poněkud archaické slovo „spasení“, které tak často v naší
křesťanské mluvě používáme? Víme, že je synonymem slova „záchrana“. Rozumíme
jím naši záchranu pro věčný život, tedy před věčnou smrtí. Pro nás důležitá otázka zní:
můžeme mít jistotu takové záchrany? Můžeme mít jistotu spasení? Minule jsme hovořili
o víře, která takové spasení přináší. Každý, kdo čte tyto řádky, ať se nejprve zamyslí, zda
má jistotu svého spasení. Podle mých zkušeností jen málo osob na tuto otázku odpoví
kladně. Proč tomu tak je? Všichni víme, že jsme hříšníci, to znamená, že nežijeme zcela
v souladu s Božími radami a přikázáními. Potom v nás může hlodat pochybnost, zda nás
Bůh přijme. Víme, že zdaleka nejsme dokonalí.
K odpovědi na naši úvodní otázku nám může pomoci, když se zamyslíme nad životem
apoštola Pavla. Sám o sobě napsal: Filipským 3, 3-6: „Neboť pravá obřízka jsme my,
kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci, ačkoli
já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější
věci, já tím víc: obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej
z Hebrejů; jde-li o zákon – farizeus; jde-li o horlivost – pronásledovatel církve; jde-li
o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.“ Než se setkal s Kristem, byl to vzdělaný
a vážený farizeus. Horlivě pronásledoval církev a myslel, že tím slouží Bohu. Byl v tom
období svého života přesvědčen, že je bez úhony. Byl se sebou spokojen.
Poté, co se na cestě do Damašku setkal s Kristem, nastala u něho hluboká proměna. Píše
o tom, co prožívá: Římanům 7, 14-8, 6: „Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný,
hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž
to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem
a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je
ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro,
to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji
tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti
s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon
vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu,
kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla
smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím
svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Nyní však není žádného
odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu
Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro
lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný
člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem
byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. Ti, kdo dělají jen to,
co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu,
co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“
Pavel říká: „Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“
Není to někdy i naše zkušenost? Pavel se již necítí bezúhonný, ale také si již nezakládá

na svém výkonu, ale na svém vztahu ke Kristu, který mu dává život a pokoj. Filipským 3,
7-9: „Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko
pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro
něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl
v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista
– spravedlností z Boha založenou na víře…“
Co předkládáme Bohu my? Své skutky, zásluhy, nebo touhu po Něm a Jeho milosti?
Chceme myslet a jednat správně a nedaří se nám to, nestačíme na to? Přiznávejme to
svému Bohu s důvěrou, že nás přijímá, protože nás miluje. 1. Janův 1, 8-9: „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své
hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé
nepravosti.“ Bůh nás nehodnotí podle našeho výkonu, ale podle našeho nasměrování,
podle naší víry. Jan 3, 16 [ČSP]: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal [svého] jedinečného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jak jsme si uvedli již
minule – skutečná víra je vztah důvěry a lásky k Bohu. Každý, kdo má takovou víru, má
jistotu spasení, má jistotu věčného života.
Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

BOHOSLUŽBA
Sestry a bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím sedmé pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra
Hraby (2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. V následujícím díle se věnujeme
významu jazyka v liturgii Církve československé (husitské).
Československá (husitská) liturgie
Díl VII.
Český jazyk jako jazyk naší liturgie
Jak jsme v minulém díle uvedli, prvními liturgickými jazyky křesťanské bohoslužby
byly aramejština a hebrejština. Dále rovněž koptština, syrština, gruzínština, staroslověnština a arabština. Řečtina byla rovněž důležitým jazykem, který si dočasně osvojila
římská liturgie. V průběhu 4. století byla na Západě zaváděna latina, z důvodů praktické
srozumitelnosti. Postupná latinizace Západu vyjadřovala mizení autentické liturgické
zbožnosti a šla ruku v ruce se středověkým úpadkem západní církve. Je proto logické,
že znovuzavádění národního jazyka do bohoslužeb se vedle symbolu kalicha stalo velkým tématem naší reformace a nejen jí. Tridentský koncil zareagoval přísným důrazem
na latinu, což si lokální církve vysvětlovaly jako komplexní lpění na latině ve všech obřadních záležitostech. Mj. misály nebyly a nesměly být překládány do národních jazyků
až do konce 19. století.
Liturgický jazyk nás přivádí až k samotnému výkladu Farského liturgie. Prvním krokem, který vedl k jejímu zrodu, byl dlouhodobý požadavek reformních proudů českého
katolického kléru na zavedení národního jazyka do bohoslužeb, jehož kořeny najdeme
hluboko v 18. století. Fakt toho, že římská mše byla staletí sloužena v latině, je dobře
známý. Latina však od dob klasicismu ubývala na celospolečenské důležitosti a používala

se zejména na akademické půdě a v církvi. Mše tak nebyla ničím jiným než velkolepým
divadlem, kterému věřící víceméně pasivně přihlíželi. Lidé byli odkázáni na soukromou
zbožnost pomocí modlitebních knih. Až osvícenství pochopilo, jaký pastorační význam má
bohoslužba v národním jazyce. V římské církvi však tato iniciativa až do konce 19. století
nenašla příliš pochopení. Katolická restaurace zdůraznila spojení s latinou a další změny
byly zakázány.
První pokusy toto změnit přichází v první polovině 19. století u vlasteneckých kněží –
Marka, Sedláčka, Krolmuse, Daneše, Přibyla a Matoušovského. Titíž průkopníci konali již
první občasné bohoslužby v národním jazyce. Zdůvodnění své touhy po národním jazyce
bylo v cyrilometodějské slovanské bohoslužbě, české reformaci a také v českých lidových duchovních písních. V revolučním roce 1848 vyslovili vlastenečtí kněží požadavek
na revizi bohoslužebných knih, zavedení lidového jazyka a výchovu lidu k aktivní účasti
na liturgii. Tématem liturgické reformy však posléze žila především Jednota českého
katolického duchovenstva působící v letech 1902-1907. V jejích řadách se potvrdilo,
že liturgika byla jedním z hlavních témat českého katolického modernismu. Modernismus (z latinského modernus – nynější) byl v českém teologickém myšlení propojen se
značným symbolismem, který logicky pronikl i do liturgického cítění. Konec jednotě
dal nejen zákaz českých biskupů, ale i výnos papeže Pia X., který 3. července roku 1907
vyjmenoval 65 modernistických bludů v encyklice Pascendi Dominici Gregis.
Po vzniku ČSR došlo i k obnovení Jednoty katolického duchovenstva. Liturgická reforma byla jedním z klíčových témat zásadního dokumentu českých reformistů, vydaného
pod názvem Obnova církve katolické v Československé republice roku 1919. Požadavek
českého jazyka jakožto jazyka bohoslužebného se vztahuje jak na mši sv., tak na vysluhování svátostí či breviář. S reformními požadavky odcestovali roku 1919 čeští reformisté
za papežem Benediktem XV. Jakkoliv nepochodili s dalšími požadavky, tak myšlenka
bohoslužebného jazyka v národním jazyce našla kladnou odezvu. Papež naznačil povolení
češtiny pro čtení evangelia a epištol při mši. Po I. světové válce docházelo k velkému posunu katolické liturgiky, největší zásluhy měly členové liturgické komise jako Sigismund
Bouška, Xaver Dvořák nebo teologové Dobroslav Orel či Jan Hejčl.
Rovněž se začala ozývat východní tradice křesťanství. Slovanská bohoslužba a její
význam začaly znovu odhalovat aktivity olomoucké katolické diecéze roku 1880 se založením Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou nejblahoslavenější Panny Marie
se sídlem na Velehradě. Velehrad se stal symbolem snah o unii některých východních
slovanských pravoslavných církví s Římem. Je třeba však nezapomínat na skutečnost, že
velehradské aktivity byly oficiální církevní demonstrací příklonu k národnímu slovanskému prvku a tím i oficiální obranou proti ideálům katolického modernismu.
Pravoslavná církev a její oficiální fungování bylo možné až po vzniku ČSR. Vedle
velehradských aktivit pronikala do našeho prostředí znalost východní liturgie. Liturgie sv.
Jana Zlatoústého ovlivnila naši liturgii. Řada nezaměnitelných výrazů Farského liturgie
pochází z tzv. Rankova překladu z roku 1885. Jakkoli můžeme ve Farského liturgii
mnohde jazyk liturgie sv. Jana Zlatoústého zaslechnout, její celkové pojetí na ní
nestaví natolik zásadně, aby se vydávalo východním směrem liturgického cítění.
Váš bratr Mgr. Michal Ševčík

NAŠI KNĚŽÍ

V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili
na Blanensku i Vyškovsku. V březnovém čísle si představíme pátého blanenského
faráře, bratra Milana Chaloupku.
V našem společenství byl bratr farář Milan Chaloupka nejdéle sloužícím knězem,
a to celých 15 roků. Délkou souvislé služby jej překonal jen náš současný farář Martin
Kopecký, který Bohu i nám slouží již 22. rokem.
Milan Chaloupka * 18. 6. 1924 Třebíč – † 12. 1. 1992 Kroměříž
Farář v Pacově (1954), Třešti (1954-1955), pomocný duchovní v Jihlavě (1955–1957),
Vyškově (1957–1958), Brně – Černovicích (1958-1959), Blansku (1959–1961), farář
v Třebíči (196121962), Blansku (1962–1977), Kroměříži (od 1977), předseda hodonínského vikariátu (1986 –1989).
Milan Chaloupka
od roku 1959 vykonával v Blansku službu
druhého duchovního se
zvláštním zaměřením
na oblast Boskovicka.
K 15. září roku 1961 byl
po dvou a půlletém působení u nás odvolán, aby
nastoupil službu faráře
v Třebíči. Od 1. listopadu pak byl k výpomoci
v blanenské náboženské
obci určen bratr duchovní Josef Horký, ustanovený v Brně-Králově poli.
Ztráta systemizovaného místa druhého duchovního přinesla nutnost restrikce bohoslužeb
v Boskovicích na jedny měsíčně (doposud čtrnáctidenně). Dle naší pamětní knihy v Blansku stojí za zmínku fakt, že v roce 1961 nebylo poprvé vyučování náboženství na školách,
neboť rodiče podlehli náporu zvenčí a své děti na vyučování náboženství nepřihlásili.
Nejpodstatnější událostí roku 1962 byla změna v osobě faráře. Když téměř po desetiletém
působení na Blanensku nečekaně a na vlastní žádost odešel do Brna dosavadní duchovní
pastýř bratr Jaroslav Opršal, byl novým duchovním správcem náboženské obce ustanoven bratr Milan Chaloupka. Nejvlastnějším projevem života náboženské obce byly opět
nedělní a sváteční bohoslužby ve všech devíti střediscích: v Blansku, Boskovicích, Černé
Hoře, Křtinách, Letovicích, Lysicích, Rájci, Rudici a Žďáru. V duchovní správě i nadále
s pověřením diecézní rady více méně pravidelně vypomáhal bratr duchovní Josef Horký
z farnosti Brno – Královo Pole. K veliké lítosti současného i budoucího čtenáře je třeba
konstatovat skutečnost, že po zastavení vyučování náboženství na školách pro nedostatečný počet přihlášených odumřela pro neúčast dětí a nezájem či strach rodičů i duchovní
péče o děti ve sboru.

Díky vlivu vstupu naší církve do Světové rady církví tak dne 7. května 1965 k 20. výročí
vítězného ukončení druhé světové války navštívili hosté, duchovní protestantských církví
z NDR, náš památný kostelíček a byly konány mimořádné večerní bohoslužby bratrem
farářem Milanem Chaloupkou.

Bratru faráři Milanovi se podařilo od roku 1965 postupně vybudovat skupinky dětí
ve vyučování náboženství v Blansku, Rudici, Lysicích a Křtinách. V Blansku se setkávala
mládež a biřmovanci.
Počátkem dubna roku 1970 po odchodu svitavského faráře J. Krajčiho ze služeb církve,
byl farář M. Chaloupka diecézní radou pověřen administrováním v této náboženské obci.
Rok 1977 probíhal obvyklým způsobem jako
léta minulá, a to až do 30. června, kdy ukončil
v Blansku své 15leté působení farář br. Milan
Chaloupka. V polovině měsíce května se dověděl,
že přáním diecézní rady v Brně je, aby vystřídal
faráře bratra Františka Martince v Kroměříži, který pro stáří zamýšlí k 1. 7. 1977 odejít do důchodu.
V důsledku toho bratr farář Chaloupka se připravil
na rozloučení s blanenskou náboženskou obcí,
a to na neděli 3. po sv. Duchu dne 19. 6. L. P. 1977
bohoslužbami. Bohoslužby na rozloučenou konal bratr biskup Karel Pudich (blanenský rodák)
za účasti 67 věřících. Na odpoledne připravil bratr
farář Milan pásmo nazvané: „Za mír všech národů, za svornou práci všech církví a vyznání
– modleme se k Hospodinu“. Následující neděle

byla pak poslední, kdy farář Milan Chaloupka v Blansku sloužil a kdy oznámil shromážděným, že příští nedělí bude zde mít bohoslužby již nový farář bratr František Kostka,
který dnem 1. července 1977 nastoupí zde jako farář.
Zdroj: Pamětní kniha Církve československé v Blansku
Biografický slovník CČSH, Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), 2020
Připravil pro vás bratr Ing. Jaroslav Jura

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 modlitební úmysly po bratru faráři.
Sestra Lidka
V březnu 2022 se modlíme a prosíme za následující:
 Vyvyšujme Krista jako toho, kdo je první i poslední, kdo zemřel a byl vzkříšen, je mu
daná veškerá moc ne nebi i na zemi.
 Děkujme, Pane, že máš všechno ve svých rukou, i když jsme obklopení atmosférou
lidského strachu, nejistoty a populismu. Dej, ať se necháme svádět od zlého…
 Děkujeme Ti a chceme si také všímat všeho dobrého, co každý máme ve svém životě.
Je toho opravdu hodně, za co můžeme být vděčni, dej nám hlubokou moudrost
všechno vnímat!
 Modleme se, aby naše společenství byla ostrovem pokoje, radosti a moudrosti
v rozjitřených dobách.
 Modleme se za odvahu představitelů církve stavět se proti kultuře strachu a nenávisti.
 Modleme se za ochotu našich sborů opouštět zóny bezpečí a s vírou zkoušet nové
věci.
 Modleme se za sestry a bratry pronásledované ve světě (Severní Korea, Přední
východ, Somálsko …) a za jejich odvahu a věrnost.
 Modleme se za odvahu zvěstovat evangelium a přiznávat se ke Kristu i jeho církvi
v prostředí České republiky, kde je církev vystavená nedůvěře, hyperkritičnosti
a někdy posměchu.
 Modleme se, abychom překonali vlastní strach a autocenzuru v našem bezprostředním
okolí a nestyděli se za Krista.
 Prosíme Tě, Pane, za naše milé katechumeny. Máme upřímnou radost a cítíme
vděčnost za jejich rozhodnutí a zrání pro křest v dospělosti o letošních Velikonocích.
Prosíme, ať vytrvají ve víře a zůstanou věrní Tobě i našemu společenství.
 Prosíme Tě, Pane, za děti, které se připravují na první Večeři Páně, ať poznávají stále
více Tebe, živého Boha.
 Prosíme Tě, Pane, o mír v celém světě, dnes zvláště na Ukrajině.
 Prosíme Tě, Pane, za naši zemi, naše obyvatelstvo, za zachování křesťanských
hodnot. … Amen

LUŠTÍME

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

POKUŠENÍ NA POUŠTI

určete, která z následujících vět je pravdivá a která ne, a podle toho určete písmenka
do tajenky.
1. Ježíš se na poušti postil čtyřicet pět dní. ANO (L) NE (P)
2. Když vyhladověl, začal jej pokoušet ďábel. ANO (O) NE (T)
3. Radil mu, aby využil toho, že je Božím Synem, a proměnil kámen v koláče.
ANO (I) NE (K)
4. Potom mu slíbil vládu nad všemi královstvími země, když jej bude poslouchat.
ANO (U) NE (O)
5. Do třetice ho pokoušel, aby se vrhl z vrcholku nejvyšší hory, protože Boží andělé jej
ochrání. ANO (A) NE (Š)
6. Ježíš vždy odmítl. ANO (E) NE (S)
7. Řekl, že člověk se má klanět jen Hospodinu a nemá jej pokoušet. ANO (N) NE (M)
8. Rozzlobený ďábel odmítl uznat svoji porážku a odejít. ANO (R) NE (Í)

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2022
Úterý

1. 3.

15:00 Blansko

Seniorcentrum

Středa– POPELEČNÍ

2. 3.

13:00 Račice

Sbor Páně

14:15 Vyškov

Sbor Dr. K. Farského

15:45 Ježkovice

Kaple u hřbitova

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

19:00 Brťov

Kaple Marie Matky Páně

Text evangelia:
Matouš 6, 16-21
Zpíváme píseň: 238
Pátek

4. 3.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

5. 3.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

16:00 Vítějeves

Obřadní síň obecního úřadu

17:30 Lysice

Obřadní síň úřadu městyse

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

9:00

Blansko

Dřevěný kostel

11:00

Brťov

Kaple Marie Matky Páně

Neděle – 1. neděle postní
INVOCAVIT
Text evangelia:
Lukáš 4, 1-11
Zpíváme píseň: 246

6. 3.

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. 3.

15:00 Blansko

Seniorcentrum

Pátek

11. 3.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

12. 3.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 2. neděle postní 13. 3.
REMINISCERE

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

9:00

Blansko

Dřevěný kostel

Text evangelia:
Lukáš 13, 31-35
Zpíváme píseň: 244

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. 3.

15:00 Blansko

Seniorcentrum

Pátek

18. 3.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

19. 3.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 3. neděle postní 20. 3.
OCULI

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

9:00

Blansko

Dřevěný kostel

Text evangelia:
Lukáš 13, 1-9
Zpíváme píseň: 235

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. 3.

15:00 Blansko

Seniorcentrum

Pátek

25. 3.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

26. 3.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

7:45

Boskovice

Evangelický kostel

9:00

Blansko

Dřevěný kostel

11:00

Brťov

Kaple Marie Matky Páně

Neděle – 4. neděle postní 27. 3.
LAETARE
Text evangelia:
Lukáš 15, 1-3. 11B-32
Zpíváme píseň: 244

14:30 Křtiny

Obřadní síň úřadu městyse

16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Úterý

29. 3.

15:00 Blansko

Seniorcentrum

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

