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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC DUBEN:
„Byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce 
s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Aleluja!“ 

(1. List Korintským 5, 7-8)

Milí čtenáři našeho zpravodaje. 
Na každého z nás přicházejí v životě radostné i těžké chvíle. Někdo bude letos prožívat 

velikonoční svátky bez svého blízkého, někdo bude mít plno starostí o své nemocné členy 
rodiny, na někoho více než jindy dopadají těžkosti stáří, někdo musí letos bojovat s nemocí 
či slabostí, kterou ještě minulý rok neznal, jiný zase žije ve finanční tísni, někteří prochá-
zejí rodinnými či osobními krizemi. Mnozí zase prožívají klidné období i kus lidského 
štěstí. Co lidský život, to jedinečný příběh. Jedni potřebují povzbuzení, druzí potřebují 
ujištění, všichni pak potřebujeme dar pevné víry, že náš život má smysl. A velikonoční 
víra, v tomto případě, znamená spolehnout se, že kříž a vzkříšení Ježíše Krista platí pro 
mě i pro druhé, že Ježíš je živý. Jeho vzkříšení je i naše, moje vzkříšení života. Jeho příběh 
není historickou minulostí, ale že i v naší přítomnosti, i dnes, na nás myslí, počítá s námi, 
kráčí spolu s námi, neopouští nás. Vnímám náš český horizont, ale i prostor kolem nás, 
události, ke kterým svoji pozornost upíná oči celý svět, na Ukrajině, Krymu… Rád bych 
se s vámi podělil o jeden příběh. 

Farář George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svoji anglikánskou 
farnost, přišel jedno velikonoční nedělní ráno do kostela a nesl rezavou, zkřivenou ptačí 
klec, kterou položil na kazatelnu. Lidé v údivu pozdvihli obočí. 

Farář vyprávěl, jak se včera procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klec. 
Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Zastavil ho a zeptal se: „Co 
to tam máš, chlapče?“ „Jen pár ptáčků,“ odpověděl. „Co chceš s nimi dělat?“ zeptal se 
farář. „Vezmu je domů a budu si s nimi hrát,“ odpověděl. „Rozdráždím je, aby se porvali 
a vytrhám jim peří! Vsadím se, že se dobře pobavím.“ „Ale dřív nebo později jich budeš 
mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?“ „Mám i pár koček,“ řekl malý chlapec, 
„určitě si na nich pochutnají.“ Farář na moment ztichl. „Kolik chceš za ty ptáky, chlap-
če?“ „Co??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají 
a vůbec nejsou pěkní!“ „Kolik?“ Znovu se zeptal farář. Chlapec si ho přeměřil, jako by 
byl blázen a řekl: „10 dolarů!“ Farář sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci 
a ten zmizel rychle jako blesk. Farář vzal klec zanesl ji na konec aleje, položil ji na zem, 
otevřel dvířka a  pustil ptáky na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelně 
a potom farář začal vyprávět tento příběh, podobenství: 



Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem. Ďábel se právě vrátil z rajské zahrady a škodo-
libě se vychloubal: „Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastražil jsem past, 
starou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!“ „Co s nimi budeš dělat?“ 
zeptal se Ježíš. Ďábel odpověděl: „Cha, pohraju si s nimi! Naučím je ženit se a rozvádět, 
nenávidět se a škodit si, pít, kouřit, drogovat a nadávat. Vidět spoustu negativních věcí 
jednoho člověka na druhém. Naučím je vyrábět zbraně, bomby a navzájem se zabíjet. Už 
se těším na tu zábavu!“ „A co uděláš potom?“ zeptal se Ježíš. „Udělám to tak, že se budou 
vzájemně ničit!“ hrdě se vypnul ďábel. „Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš. „Snad bys 
ty lidi nechtěl?! Není v nich mnoho dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. 
Poplivají tě, budou Tě proklínat a zabijí tě! Určitě je chceš?“ „Co za ně chceš?“ zeptal se 
Ježíš znovu. Ďábel se podíval na Ježíše a zasmál se: „Každou Tvou slzu a všechnu Tvou 
krev!“ Ježíš řekl: „Máš to mít!“ a zaplatil. Farář vzal klec a odešel z kazatelny. 

Velikonoce a jejich sílu pro náš život 
pochopí a přijme člověk teprve tehdy, až 
vezme za kliku a vstoupí dovnitř. Objeví 
a nechá v sobě znovu vzkřísit dobré, radost, 
upřímnost,… nenechám se podmanit 
negativismem a dráždit tím zlým. Ježíšovo 
zmrtvýchvstání je nám pozváním k plnému 
životu. O Velikonocích můžeme hlouběji 
pochopit, co je to lidský život. 

 

Pane, děkujeme Ti za dubnový čas. 
Divukrásné kouzlo jara, 
každý den je barevnější. 
Včely stěží zvládají odnášet tu sladkost
pro zimní dny. 

Je to plnost zážitků, snů, radostí. 
Je to plodné obdarování jiných. 
Je to společenství s druhými v lásce. 
Je to i nesení bolesti a trápení, 

přijetí smrti jako brány do života. 
A tak mé velikonoční přání nám všem je: 
Abyste měli život. 
Abyste žili svůj život plně a bohatě. 

Váš bratr Pavel

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 5. A 6. NEDĚLE POSTNÍ, 
 SVATÝ TÝDEN, 1. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

10. 4. Květná neděle 14. 4. Zelený čtvrtek

15. 4. Velký pátek 16. 4. Bílá sobota

17. 4. Hod Boží velikonoční 18. 4. Pondělí velikonoční

24. 4. Neděle Božího milosrdenství tzv. Bílá

MODLITBA NA DUBEN

S obdivuhodnou silou
se dere nový život ze země. 
I naše srdce setřásá šeď zimy
a ožívá. 
Amen (Mirka Šidlová)



SVÁTKY V MĚSÍCI DUBNU
Velikonoce
Velikonoce jsou středem liturgického roku. Slaví se v tzv. Velkém, svatém týdnu, někdy 
také zvaném pašijový, či dokonce smutný týden. Ten začíná Květnou nedělí a sleduje 
postupně všechny dny Ježíšova předvelikonočního pobytu v Jeruzalémě.
Středem Velikonoc je tzv. velikonoční třídenní – Triduum. Jeho prvním dnem je Zelený 
čtvrtek. Až do večerních hodin patří ještě do doby postní, večerní bohoslužba patří již 
k velikonočním obřadům. Název nemá nic společného se zelenou barvou. Je překladem lidově 
zkresleného staroněmeckého pojmenování Grűndonnerstag, původem od středoněmeckého 
slovesa gronan, které znamená „plakat“. V západní církvi byli totiž v tento den přijímáni 
veřejní kajícníci zpět do společenství stolu Páně. Nazývali se „plačící“. Centrem obřadů je 
večerní bohoslužba památky poslední večeře Páně. V některých oblastech se dodržuje zvyk 
umlknutí zvonů a varhan či zvyk umývání nohou učedníkům.
Velký pátek (na východě Svatý pátek) je pokračováním Tridua. Církev československá 
husitská se řadí mezi ty, které v tento den neslouží bohoslužbu s večeří Páně, nýbrž pouze 
pašijové obřady. Velký pátek je dnem postu a očekávání Krista na jeho návrat coby ženicha 
církve. Sloužit v tento den pouze bohoslužbu slova je zvyk sahající až do 4. století. Obřad 
se může konat přímo v 15 hodin, kdy dle evangelií Pán zemřel na kříži, většinou se však 
koná později. Jako ústřední čtení jsou voleny pašije podle Jana, neboť nejzřetelněji ze všech 
evangelistů právě on v Kristově smrti spatřuje jeho vyvýšení coby obětování velikonočního 
beránka. Zvyk konat v tento den křížové cesty pochází z Jeruzaléma a živější je na východě. 
Tón celého tohoto dne by se neměl soustředit pouze na motiv smrti na kříži, nýbrž měl by 
odrážet celou událost vykoupení. Tomu dopovídá volená červená liturgická barva, barva 
mučedníků, ale také barva slavnostní.
Bílá sobota je aliturgickým dnem. Hovořit o bohoslužbách Bílé soboty není zcela správné, 
neboť velikonoční vigilie – noční bdění – má být skutečně slavena za tmy (den dle starého 
biblického počítání času začíná setměním, vigilie proto paří již k neděli). Základní struktura 
obřadů je všeobecně tato: obec, která truchlí nad Pánem a postí se, neboť Pán jí byl vzat, čeká 
na chvíli, kdy k ní znovu přijde jako vítěz. Kdo bude bdící, toho shromáždí k eucharistické 
hostině a spojí se s ním. Obec proto nejprve zapaluje strážní oheň (slavnost světla má původ 
ve starověkém tzv. lucernáriu), od kterého se zapaluje velikonoční svíce – paškál a od ní 
ostatní světla ve sboru. Od 4. století se stala noc Bílé soboty dobou křtů, aby se velikonoční 
eucharistie mohli zúčastnit skutečně všichni, tedy i nově pokřtění. Po křestních obřadech 
nebo po připomínce křtu již pokřtěných je obec zvána ke stolu Páně, neboť vzkříšený Pán 
přichází a všem, kdo budou účastni jeho svaté večeře, dá účast na prožití paschy. Všude 
po celém světě je večeře Páně tento den vysluhována podobojí způsobou.
Nedělní ranní velikonoční bohoslužba se ve staré církvi vůbec nekonala, neboť obřady 
vigilie byly dlouhé a končily se až ráno. Slavit se začala teprve od 6. století.
Doba velikonoční (lat. tempus paschale, řec. pentekosté) trvá 50 dní a celá je jednou velkou 
oslavou Velikonoc. Dosvědčena je již ve 2. století. Prvních osm dní tvoří velikonoční oktáv. 
Původně byl dobou, kdy nově pokřtění přistupovali denně k přijímání. Tato doba byla zvána 
jako „týden v bílém“, odtud také název první neděle po Velikonocích jako „bílé neděle“.



Původně celistvou strukturu celého období, braného jako jedna jediná slavnost, rozčlenil 
ve 4. století svátek Nanebevstoupení Páně (40. den po Velikonocích) a Letnice neboli 
Svatodušní svátky (50. den po Velikonocích).
PS: Jedná se o zkrácený text z výkladu liturgie CČSH Kristus vprostřed nás od Vladimíra Hraby.

Svátek evangelisty Marka – 25. dubna
Evangelista Marek pocházel ze židovské rodiny v Jeruzalémě. Původně se jmenoval Jan, 
až později přijal jméno Marek. Na víru ho obrátil apoštol Petr, jenž ho nazývá proto svým 
synem. Marek je autorem nejkratšího kanonického evangelia, evangelia podle Marka. 
V podstatě jde o Petrova kázání o životě Krista, sepsáno bylo pravděpodobně za Petrova 
dohledu. Evangelium začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele na poušti („Hlas volajícího 
na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“).
Marek byl prvním patriarchou alexandrijským a tedy zakladatelem křesťanství v Africe. 
Podle legendy zde v roce 68 podstoupil mučednickou smrt. Poté, co Benátčané roku 828 
v Egyptě uloupili světcovy údajné ostatky, je považován za patrona Benátek a je pohřben 
v tamní Bazilice sv. Marka. Koptští křesťané věří, že světcova lebka zůstala v Alexandrii 
a je dnes uložena v tamním koptském pravoslavném chrámu sv. Marka.
Podle dřívějšího vnímání existovalo jen jedno evangelium (a množné číslo výrazu nedávalo 
smysl) – byla tedy jedna „radostná zvěst“, jedna „dobrá zpráva“. Proto byla evangelia 
ve svém názvu označena podle svého domnělého autora – evangelium podle Lukáše, 
evangelium podle Marka, evangelium podle Matouše, evangelium podle Jana. Tato 
kanonická evangelia jsou čtyři.
Symbol čtyřky je velký. Podle biblického výkladu se čtyřka oproti duchovní trojce dotýká 
spíše materiálních věcí, věcí tohoto světa, odkazuje na zemi, lidský svět, každodennost, 
lidské tělo. Podle biblického textu vytékaly do čtyř světových stran čtyři řeky: Píšon, 
Gíchon, Chidekel – Tigris a Eufrat, existovaly čtyři mocné říše: Babylonská říše, Perská 
říše, Řecká říše a Římská říše.
Podle starověkého filozofa Platona existují čtyři kardinální, stěžejní ctnosti – umírněnost, 
rozumnost, statečnost, spravedlnost. Máme čtyři živly (oheň, vzduch, voda, země), byli 
čtyři velcí starozákonní prorokové (Ezechiel, Daniel, Jeremiáš, Izajáš). A také čtyři 
evangelisté. Každý z evangelistů má svůj atribut, tedy svůj znak, symbol. Většinou se 
váže k tomu, jak které evangelium začíná:
Matouš  – bytost s tváří člověka, protože jeho evangelium začíná rodokmenem Ježíše, 

který ukazuje Ježíšovy lidské předky.
Marek  – lev, protože jeho evangelium začíná službou Jana Křtitele, který volá jako lev 

lid k pokání a křtu.
Lukáš  – býk, protože jeho evangelium začíná službou kněze Zacharjáše a zdůrazňuje 

roli chrámových obětí (např. býčků).
Jan  – orel, protože jeho evangelium začíná popisem vyvýšenosti Ježíše (jako orla) 

před příchodem na náš svět („Na počátku bylo Slovo… bylo u Boha… stalo 
se tělem a přebývalo mezi námi…“ – Jan 1). Možná i proto, že celé Janovo 
evangelium lásky je takové vzletné.



Dle Ireneja z Lyonu, jednoho z nejvýznamnějších křesťanských teologů 2. století, jsou 
tyto atributy poplatné čtyřem údobím Kristova života:

anděl  – zrození a lidské přebývání (Kristova lidská podstata)
lev  – zmrtvýchvstání
býk  – oběť
orel  – nanebevstoupení.

Výkladů může být mnohem více, ale jsou to jen domněnky. Žádné vysvětlení se neobjevuje 
v samotných evangeliích ani v Bibli.

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 DUBNU to byly například 
tyto pranostiky: 
1. dubna  – Teodora: DÉŠŤ NA TEODORY ZNAČÍ MNOHO VODY V MÁJI 
4. dubna  – Izidor: IZIDORE, JARO NASTUPUJE, SEDLÁK TVÉ POMOCI POTŘEBUJE 
14. dubna – Tiburcius: TIBURCIUS SI OBLÉKÁ ZELENÝ KABÁT 
17. dubna  – Rudolf: RUDOLF OTVÍRÁ DVEŘE I OKNA 
21. duben  – Anselm: O ANSELMĚ SEMENO DO ZEMĚ 
23. duben  – Vojtěch: NA VOJTĚCHA KDYŽ PRŠÍ, TRNKY SE NEURODÍ 
24. duben  – Jiří: NA JIŘÍHO RODÍ SE JARO, ale i JIŘÍ K LÉTU MÍŘÍ 
25. duben  – Marek: MAREK – SAĎ OHAREK; PO TEPLÉM MARKU SE ČASTO 

OCHLAZUJE; BRAMBORY SE MAJÍ SÁZET V MARKOVĚ TÝDNU
Pro vás připravuje sestra Radka

PS: Uvidíme, která z moudrosti našich předků a jak se naplní. Sledujte to…

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
V měsíci březnu probíhají každoroční výroční shromáždění našich farností. 
Zhodnotíme na nich službu, práci i hospodaření našeho společenství za L. P. 2021. 
Ve Vyškově se koná výroční shromáždění v neděli 3. 4. 2022 ve 14:15 hodin.
(V Blansku už proběhlo 20. 3. 2022.)
Srdečně vás všechny zveme. Rádi vás se vším seznámíme a budete-li mít zájem, čas 
a chuť, jste vítáni. Těšíme se na setkání. Členové rady starších. 

SVÁTOST POKÁNÍ, VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ
Na KVĚTNOU neděli 10. 4. a ZELENÝ čtvrtek 14. 4. 2022 bude při všech bohoslužbách 
vysluhovaná svátost pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se na tyto vzácné chvíle smíření 
a odpuštění už doma.



SEDEROVA VEČEŘE 2022
I letos budeme na Zelený čtvrtek slavit Sederovu večeři. V Židovském prostředí tato tradiční 
slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě 
tuto hostinu slavil i Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako 
o Ježíšově „poslední večeři“. Při ní Ježíš vyzval své učedníky, aby jedli chléb a pili víno 
na jeho památku. Odtud pak vychází ustavování svátosti večeře Páně.
Sederová slavnost, kterou budeme slavit,  nabízí mimo jiné hlubší pochopení pozadí 
vzniku večeře Páně. Porozumění tomu, proč a jak se slavil hod beránka, pomáhá porozumět 
do větší hloubky, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané vyznávají Ježíše 
Krista jako Beránka obětovaného za hříchy světa.
Budeme nejen mluvit o tom, jak a proč se slavila, ale skutečně slavit. Bude příležitost 
ochutnávat, co se jedlo a pilo (třeba karpas nebo charostet nebo macesy – nekvašené 
chleby) Jíst budeme také velikonočního beránka. Při tom všem budeme poslouchat zvěst 
o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží záchraně, kterou přinesl Boží 
beránek Ježíš Kristus.

Večeři budeme slavit na Zelený čtvrtek 14. dubna po bohoslužbách v Blansku. 
Srdečně všechny zveme!!! 

Prosím, přihlašujte se po bohoslužbách do seznamu, potřebujeme znát počet 
účastníků kvůli zajištění množství pokrmů.

VENKOVNÍ PROŽÍVÁNÍ 
KŘÍŽOVÉ CESTY

Máme velkou příležitost 
k netradičnímu prožívání Ježíšovy 

křížové cesty. 
Blanenská farnost půjde venkovní 

křížovou cestu v Černé Hoře 
na Velký pátek  

15. 4. v 19:00 hodin. 
Povzbuzuji Vás, přijďte! 

Je to bezvadná duchovní zkušenost. 
KDE JE ZAČÁTEK  
KŘÍŽOVÉ CESTY? 

NA TOMTO MÍSTĚ SE 
SETKÁME   



VELIKONOČNÍ CHRÁMOVÉ SBÍRKY
Jako každý rok, tak i letos o Velikonocích vás chceme poprosit o vaši štědrost při 
darech do sbírek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou i před sebou v našich 
farnostech různé opravy budov, doplnění interiérů a mnoho dalších investic. Děkujeme 
za vaši pozornost, protože i málo pro naši farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů 
zahraničních ani tuzemských děkujeme právě vám!

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 – DUBEN 2022
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 zván a vítán. Všechna setkání se konají 
každé úterý od 17.30 do 18.30 hodin na faře Církve československé husitské v Blansku, 
Rodkovského 7.
Témata:

1. Vyjití z Egypta – Exodus  úterý   5. 4. 2022
2. Tematická hodina – odpuštění  úterý 19. 4. 2022
3. Přechod přes Rudé moře  úterý 26. 4. 2022

 Srdečně vás 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.        M K



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.        Zvou pravidelní účastníci

OTÁZKY, KTERÉ NÁS VE VYŠKOVĚ ZAJÍMAJÍ – DUBEN 2022
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. 
ZAČÁTEK VŽDY v 18:00 HODIN. Srdečně vás všechny zveme.

Témata:
 1. Smlouva mezi Bohem a člověkem – úvod středa 6. 4. 2022

 2. Sinajská smlouva    středa 27. 4. 2022
Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci dubnu L. P. 2022 se sejde blanenská Rada starších CČSH na svém jednání 
v pondělí 25. 4. 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 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 1. 4. 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 8. 4. 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 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



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 CČSH ve Vyškově Ludmila Hadačová

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 dubnu 2022. Večer by měl přibližně 75 minut a byl by rozdělen na část 
přednáškovou a diskuzní.
Těším se na vaše reakce a zájem. Mgr. Michal Ševčík



PROŽILI JSME
Farní masopust u dřevěného kostela v Blansku aneb náš miláček oslavil 80
V neděli před Popeleční středou vyvrcholilo 
ostatkové veselí i v Blansku u dřevěného kostela. 
Po ranních bohoslužbách se několik desítek lidí 
sešlo na farní zahradě a přilehlém sále, aby oslavilo 
dovršení masopustní doby před začátkem půstu. 
Podávaly se zabijačkové speciality jako jitrnice, 
masíčko i zabijačková polévka (prdelačka) světlá. 

K tomu výborný domácí chléb a zákusky, sekaná, 
rolády nebo kobližky. Tancovalo tu i několik 
tradičních maškar jako turek, medvěd na řetěze či 

sob i s parůžky. Někteří účastníci 
byli ozdobeni ukrajinskými 
barvami pro podporu hrdinného 
ukrajinského lidu. Ať postní 
období naleje do všech duší 
pokoj. 

Masky s bratrem farářem na farní zahradě.
V týdnu před Popeleční středou jsme toho prožili mnoho. Dva dny byly mimořádné. V úte-
rý po výuce náboženství pro děti následovala biblická hodina a hned nato oslava. Jeden 

z našich členů slavil životní ju-
bileum. Je to jeden z nejdéle pů-
sobících a služebně nejstarších 
i nejoblíbenějších členů naší 
náboženské obce. Zajisté je to 
bratr Svatomír Lamač. Slávek se 
k Církvi československé husit-
ské hlásil již v šedesátých letech 
minulého věku. Církvi pomáhá 
a Boží slovo hlásá pořád. 

Bratři Slávek Lamač 
s Jirkou Rokosem

Marcelka krmí i masku…



Dostal dary i veršované blahopřání a po proslo-
vech jsme to plni veselí všechno oslavili nad bo-
hatě prostřenými stoly. A ta druhá událost byla 
uvedena jako první. Ano, ta masopustní slavnost. 
Chvála Pánu Ježíši Kristu. Váš bratr Jiří Vymětalík

Autor článku, fotografií a veršovaného přání bratr 
Jiří Vymětalík, jak sám říká coby „koloukrajinec“.

BLAHOPŘÁNÍ SESTŘE JANĚ MĚŘINSKÉ 
Z VYŠKOVA. 
Naše kostelní účetní ve Vyškově, sestra Jana 
Měřinská oslavila v březnu své půlkulaté 
narozeniny. 
Jani, gratulujeme Ti. Děkujeme za 22 let Tvé 
služby v naší vyškovské farnosti a přejeme hojnost 
Božího požehnání. 
Za všechny vyškovské a z Vyškovska  
bratr farář Martin. 

/Jana s bratrem farářem 
ve vyškovském kostele/.



POPELEČNÍ STŘEDA 2. BŘEZNA 2022 
Krásný slunný den, první v postní době, 
jsem s bratrem farářem navštívila ně-
kolik bohoslužeb na různých místech 
našich farností. Všude byly slavené 
s upřímností a pokorou. Svátost poká-
ní je pro mne a věřím, že pro všechny 
účastníky bohoslužeb, hlubokým du-
chovním zážitkem. 

Bohoslužby na Popeleční středu 
ve Vyškově a v Račicích s udílením 
Popelce
Osobně si velmi vážím obětavos-
ti bratra faráře, že nedělá jen jednu 
bohoslužbu ve farním kostele, ale 
od oběda do večera objíždí všechny 

vesnice, aby i ostatní mohli prožívat všechny svátky. Škoda, že si mnozí místní neuvě-
domují toto úsilí a nepřijdou. Věřím, že se i dalším srdce otevře! 

Sestra Lidka Hadačová z Vyškova
POZDRAV Z DOVOLENÉ
Moc vás všechny zdravíme z dovolené. Vyrazili jsme do Karlových Varů. Protože je neděle 
6.3. 2022, tak jsem jako každou neděli vyrazila do kostela. Vydala jsem se k místním husitům 
na bohoslužbu. Bylo zajímavé mít porovnání, jak bohoslužby probíhají jinde. Liturgie pro-
bíhala přibližně stejně, ale bylo nás tam včetně mě sedm v celém kostele. Mše byla zpívaná, 
ale bez varhanního doprovodu. Přijímání probíhalo tak, že pan farář nachystal pro každého 
„panáka” vína s vodou, což v tomto skromném počtu nebyl problém. Akorát tedy pan farář 
byl už starší pán a bylo vše takové pomalejší, až jsem říkala, že kdyby probíhal křest mi-
minka, tak mu mezitím vyroste . Ale 
lidi se ke mně chovali velmi vřele, zvali 
mě po bohoslužbě na kafíčko a koláček. 
Je to opravdu krásné, jak se lidé v naší 
církvi k sobě chovají .
A v kostele byla strašná zima, ale lavice 
pálily do zadku, jak kdyby nám čerti 
zatápěli pod kotlem…
Kostel byl krásný, pan farář i místní 
bratři a sestry byli moc milí. Ráda jsem 
se k nim podívala a jsem ráda, že mám 
svůj duchovní domov u nás v Blansku. 

Vaše Renča Matula s manželem Martinem.  Interiér kostela naší církve v Karlových Varech/



POZDRAV ZE ZEMĚ PRAOTCE VÍRY ABRAHAMA
Pěkný den,
chci pozdravit ze země, kde Abra-
ham zplodil se Sarah syna. Počasí je 
tady teď příjemné, přes den asi 30°C. 
Bydlíme v karavanech v inženýrské 
vesnici rafinerie. Na stavbě jsme autem 
za pár minut. Let byl příjemný.
Posílám pár fotek a těším se na setkání 
v dubnu. Těším se na naše bohoslužby 
v Račicích. 
Bratr Pavel, cyklista z Nemojan.

/Naše pracoviště v zemi Abrahama./
PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST

V naší blanenské farnosti 
probíhá příprava dospělých 
na křest, který se uskuteční 
o letošních Velikonocích. 
Prosím, ve svých modlitbách 
pamatujte na naše katechu-
meny. Za dobrou přípravu, 
duchovně naplněnou křestní 
slavnost a další růst ve víře 
i věrnost našemu společen-
ství, prosíme Tě, Pane! 

Bratr Martin
PS: Bratr David Rušil prožil svůj křest dospělého na Bílou sobotu L. P. 2021. Po roce 
se ohlíží nad tím, co s Bohem prožil, a píše: 
„ Když o svém životě přemýšlím zpětně, uvědomuji si, co všechno mi bylo dáno. 
Jsou věci, které nevyhledáváte ani se pro ně zcela nerozhodujete. Každý by se měl zamyslet 
nad svou minulostí a zlomovými okamžiky života a vzpomenout si, jak to bylo, proč se to 
tak stalo, kdo u toho byl a jaký význam to mělo pro jeho budoucnost. Mnozí si uvědomí, 
že to vůbec nebyli oni, kdo v tyto momenty rozhodoval o sledu událostí. Já sám jsem na-
šel těchto okamžiků několik, ty můj život měnily v tu dobu nenápadně, ale až s odstupem 
času je vidět, jaký a jak zásadní vliv měly. Takto mě Bůh vedl cestou k němu, jsem si tím 
naprosto jist a jsem šťastný, že jsem po ní došel tam, kam jsem měl.
Jsem vděčný za …
… vše co mi Bůh přichystá. 
… každou zkoušku, která přijde, protože 

mě tím Hospodin posiluje. 
… každý dotek Ducha Svatého. 
… každé slovo, které mi odhalí. 
… každou chvíli, kdy na něj myslím. 

… cestu, kterou mě vedl, a za požehnání 
na ní. 

… každou modlitbu, kterou se k němu 
modlím. 

Ale hlavně za Ježíše Krista, který mě přijal 
do své náruče. Amen.



VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V BLANSKU
V neděli 20. března L. P. 2022 jsme prožili výroční shromáždění blanenské farnosti. 
Neděle začala bohoslužbami v 9:00 hodin v kostele. Hned po bohoslužbách v sále na faře 
jsme pokračovali setkáním, na kterém jsme probírali duchovní, ekonomické a hospo-
dářské informace a prožití 
roku L. P. 2021 v našem 
společenství. 
Představili jsme si také 
d ů l e ž i t é  i n f o r m a c e 
a možnosti do budoucna. 
Do Rady starších CČSH 
v Blansku byl zvolen také 
nový člen Ing. Jiří Alexa. 
Věřím, Jirko, že budeš pro 
nás výbornou posilou. 

/Rada starších s revizním výborem farnosti v Blansku. Z levé strany: Jitka Alexová, 
PhDr. Jana Skácelová, Eva Krejčí, Vlaďka Konečná, Ing. Patrik Hanáček, Ing. Jiří Alexa, 
Ing. Jaroslav Jura, Jan Nečas, Blažena Jabůrková a farář Martin Kopecký. 
Občerstvení připravili sestry a bratři z Rady starších, s příspěvky v podobě moučníků 
od některých z vás. 
Děkuji všem, kteří věrně nesete naše společenství a jste ochotní i konkrétně pomoci svým 
časem, úsilím, schopnostmi i finančně podpořit svůj duchovní domov. Bratr Ing. Patrik 
Hanáček, předseda Rady starších



POZVÁNÍ NA POUŤ
Pozvánka na pouť do Přerova k připomenutí 430. výročí narození Jana Amose Komenského
28. březen je významným dnem, kdy si letos připomínáme 430. výročí narození velkého 
moravského učence, filozofa a spisovatele Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty 
bratrské, významného pedagoga, ne nadarmo nazývaného „učitelem národů“. 
V březnovém čísle FZ jsem se v dopise od patriarchy CČSH Tomáše Butty k 430. výročí 
narození Jana Amose Komenského dočetl, že olomoucká diecéze připravuje pouť do Přerova 
pro připomenutí této osobnosti při bohoslužbě, přednáškou, tematickým setkáním, která se 
má konat v sobotu 30. dubna 2022. Prozatím detaily neznám, ale od známého bratra Vaška 
z litovelské farnosti by se mělo jednat o pouť z Olomouce do Přerova. Při jedné společné cestě 
autem na bohoslužbu do Boskovic, při výhledu z okna na hřeben, kde vede cesta Petra Bezruče, 
mi přišla myšlenka zorganizovat pouť od nás z Blanska. Ze zkušeností vím, jak (ne) funguje 
veřejné dopravní spojení mezi okresy přes Drahanskou vrchovinu. 
 Připomeňme si něco málo z historie s inspirací pro dnešek. Právě v Přerově v roce 1608 na zdejší 
bratrské škole pokračovalo Janovo studium, po dokončeném ve Strážnici, kde začal studovat, 
v čase svých dvanácti let, první neradostné zkušenosti, kdy v krátké době po sobě mu umírají 
rodiče a tak se o Jana stará jeho teta ve Strážnici. Od letech 1608 až 1611 studuje na přerovském 
bratrském gymnáziu. Díky svým studijním výsledkům dále pokračoval ve studiích na německých 
reformovaných školách, na akademii v Herbornu (1611–1613) a na univerzitě v Heidelberku 
(1613–1614). Heidelberské studium ukončil teologickou disputací. 
Se získaným rukopisem Koperníkova díla O obězích nebeských sfér se pak musel pěšky vrátit 
přes Norimberk a Prahu na Moravu. 
To jen na úvod k myšlence, proč se i zapojit a společně prožít pouť, myšlenky a svědectví, které 
nás potkají cestou za JAK do Přerova. A tak trochu se třeba i nechat inspirovat Svatojakubskou 
cestou, která se koná i na našem území (www. jakubskacesta. cz). 

NAŠE PODPORA PRÁCE S UPRCHLÍKY Z UKRAJINY POSTIŽENÉ VÁLKOU
Víte, že jsem vás při uplynulých bohoslužbách 
informoval o vývoji, jak uchopit naši praktickou pomoc 
konkrétním lidem z Ukrajiny. V naší církvi v Chrámu 
Spasitele v Brně – Židenicích vybavují prostory pro 
uprchlíky, starají se o konkrétní lidi. Právě jim jsme již 
první pomoc poslali.
V neděli 17. 4. 2022 při bohoslužbách vykonáme 
sbírku pro tento účel.
Po bohoslužbách můžete větší obnos, který třeba 
nebudete chtít dát přímo do kasičky v kostele, dát naší 
kostelní účetní Jitce Alexové přímo v kostele.
Finanční prostředky budou použity na vybavení bydlení 
uprchlíků, na pořízení rozkládacích postelí, polštářů, 
přikrývek, dále na zakoupení pračky, mobilního 
sprchového koutu, potřeb pro děti aj.
Celková akce je zaměřena na pomoc  
pro matky s dětmi.         Bratr Martin

Babička Maruška, která utekla 
před válkou na Ukrajině,  

u nás na bohoslužbách v Blansku.



Nyní k samotné pouti. Jak jsem v úvodě psal, detailní podobu pořádané poutě z Olomouce v tento 
čas neznám, takže se jedná prozatím o předběžný návrh, aby přišel ve známost, pokud by se 
chtěl někdo z vás, sester a bratří, zúčastnit. Detaily, v jakou konkrétní hodinu bychom měli přijít 
do cíle, a tudíž i přesné rozvržení cesty do počtu dní, to bychom řešili následně.
Dá-li Pán a budeme zdraví, tak samotná cesta by měla začít v Blansku a měla by být 
dlouhá 83. 3 km a trvat 22:53 hodin. Také by měla být vedena převážně po turisticky 
značených cestách.

Většina cesty vede z kopce a po rovině. 
Ano, nejdříve se tedy musíme z Blanska 
dostat na ten kopec, a to je náš blízký 
a známý Protivanov, pak to je již jen 
z kopce:). Průměrně každý den by se 
mělo ujít cca 25 km. V Protivanově 
by mohlo být první přenocování 
po 24 km a 7.25 hodinách, a to buď 
v restauraci a penziónu Griltour (www.
griltour. cz), nebo zkusíme oslovit 
místní římskokatolickou farnost (www. 
farnostprotivanov.cz). Po dalších cca 

28 km za 8.5 hodin by byla následující cesta a zastávka v Prostějově v naší farnosti CČSH. 
Dle hodiny setkání v Přerově pravděpodobně v úseku Prostějov – Přerov – 33 km za 8.5 hod., 
ještě s jedním přenocováním v Tovačově (např. www.farnosttroubky.cz). V nejbližší době 
bych chtěl mailem zjistit bližší informace i s možnostmi přenocování. V případě zájmu či 
bližších informací o aktuálním stavu mě můžete kontaktovat na e-mailu jurajar@gmail. com. 

Bratr Jaroslav

VELIKONOČNÍ SYMBOLY
KŘÍŽ
Kříž je nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Ježíš Kristus – Boží Syn, byl odsouzen 
k smrti ukřižováním na kříži. Trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, 
na kříži končili za své činy jen ti největší provinilci. 
Kříž má dnes řadu podob. K nejznámějším patří tzv. Antonínský kříž ve tvaru písmena T, kříž 
sv. Ondřeje ve tvaru písmene X, rovnoramenný řecký kříž a samozřejmě klasický křesťanský 
kříž s delším svislým ramenem, označovaný jako latinský (na něm byl ukřižován Ježíš).



VELIKONOČNÍ SVÍCE – PAŠKÁL
Ve Starém zákoně je světlo spojováno se životem. Velikonoce jsou spjaty s paškálem – 
velikonoční svící, která je znamením vzkříšeného Pána, Ježíše Krista. 
Oheň se zapaluje a světí při liturgii Velké noci z Bílé soboty na neděli, kdy vstal Ježíš 
z mrtvých. Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce za třikrát opakovaného 
zpěvu „Světlo Kristovo“ do úplně tmavého, zhasnutého kostela, na něž věřící odpovídají: 
„Sláva Tobě Pane“. Lidé vcházející do kostela si připalují své svíce a tím se postupně celý 
kostel prozáří světlem. Všichni věřící tak vyjadřují, jak jsou Kristem ovlivněni. Je to jakási 
připomínka křesťanům, jakým zásadním obratem je vzkříšení Ježíše Krista. Je to jako noc, 
která se proměňuje v den; jako jarní slunce, které znamená vítězství nad zimou… Podobně je 
vykládán opětovný příchod Krista o Velikonocích.
KOČIČKY
Dalším symbolem Velikonoc jsou větvičky jívy – „kočičky“, tedy lépe řečeno požehnané 
kočičky. V evropské kultuře nahradily palmové ratolesti, kterými byl Ježíš při svém příjezdu 
do Jeruzaléma vítán.
VEJCE
Vejce jsou přirovnáváním k hrobu, který skrývá život. Vejce bylo pro křesťany symbolickým 
spojením se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. 
Běžnou součástí křesťanských Velikonoc se vajíčka stala v průběhu 13. stol. Požehnaná vejce 
byla zpočátku určena jako dar duchovním. Ti je prý snad zdobili a omalovávali a na Boží hod 
velikonoční je po skončení bohoslužeb rozdávali dětem. 
V našich zemích pochází první zmínka o velikonočních vejcích ze 14. stol. Velikonoční vajíčka 
byla čím dál více oblíbenější a začala se vyrábět i z trvanlivějších materiálů (např. z porcelánu). 
Ve 2. pol. 19. stol. se stále častěji začala v cukrárnách objevovat čokoládová vajíčka, která 
jsou dodnes oblíbeným velikonočním dárkem v mnoha zemích světa. 
Zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům 
předcházel a při kterém se vejce jíst nesměla.
BERÁNEK
Je jedním z nejstarších a nejčastěji užívaných křesťanských symbolů. U židů byly ovce symbolem 
Izraelity jako člena „Božího stádce“, o něž se stará jejich Pastýř – židovský Bůh. 
V křesťanské církvi beránek představuje ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista, který byl 
jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na kříži, a jeho krev zachránila pokřtěné 
od hříchu a od smrti. 
Podobně jako u Izraelitů byl beránek i u křesťanů jedním z tradičních velikonočních pokrmů. 
V našich zemích jehněčí pečeni v 19. stol. vystřídal beránek upečený z těsta.
MAZANEC
Mazanec je nejstarší české obřadní pečivo. Má tvar chlebového bochníku, aby připomínal 
„Boží dárek“. Před pečením se mazance nařezávají křížem v připomínku ukřižování Ježíše. 
Vždy na Boží hod velikonoční se mazanec světí spolu s ostatními pokrmy.
JIDÁŠE
Obřadní pečivo, které se peklo na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Připravovalo se z kynutého 
těsta a mělo podobu vdolku nebo tvar stočeného provazu, připomínajícího oprátku, na které 
se oběsil Jidáš po zradě Ježíše. Jidáše se jedly pokapané medem.

Pro vás připravila sestra Míla



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Velikonoce a Pesach

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, protože si při nich připomínáme smrt a vzkří-
šení Ježíše Krista, což je základem křesťanské víry. Zhruba ve stejnou dobu se slaví 
Pesach, jeden z nejstarších a nejdůležitějších židovských svátků, připomínající vyvedení 
izraelského národa z egyptského otroctví. Mezi oběma svátky existuje, jak si ukážeme, 
určitá souvislost. Hebrejské „pesach“ znamená „přeskočit“ a připomíná Boží ochranné 
opatření při desáté egyptské ráně. Při ní měli v Egyptě zemřít všichni prvorození. Domy 
Izraelců, jejichž veřeje byly na Boží pokyn potřeny krví obětovaného beránka, však byly 
přeskočeny a jejich prvorození od záhuby uchráněni. Exodus 12, 5-7. 12-13: Budete mít 
beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až 
do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti 
beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž 
jej budou jíst. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, 
od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. 
Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás 
a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.

Svátek Pesach se také nazývá svátek nekvašených chlebů, neboť po dobu jeho trvání 
se smí jíst pouze nekvašené chleby – macesy. Trvá sedm dní (v diaspoře se slaví osm 
dní). Leviticus 23, 5-8: Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův 
hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených 
chlebů; po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvého dne budete mít bohoslužebné 
shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci. Po sedm dní budete přinášet ohnivou 
oběť Hospodinu. Sedmého dne bude bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou 
všední práci. Pesach začíná 15. nisanu (připomínám, že den dle židovského chápání začíná 
západem slunce, což je v souladu s biblickým „byl večer a bylo jitro, den první“ atd.), 
kdy se večer koná tzv. hod beránka – slavnostní sederová večeře, při níž se sejde obvykle 
celá širší rodina a která probíhá podle předepsaných pravidel (seder = řád, pořádek). 
Slavnostní jídlo je symbolické – součástí jsou hořké byliny (symbolizují hořký osud 
otroků) namáčené ve slané vodě (slzy), vejce (symbol naděje a nového života) a jehněčí 
maso s kostí (beránek jako oběť Bohu, je předobrazem Ježíše Krista). V průběhu večera 
se objevují tři macesy, představující tři nejstarší proroky judaismu – Abraháma, Izáka 
a Jákoba.  Zvláštní úlohu hrají čtyři poháry vína, které jsou postupně vypity. Během večeře 
se předčítá z Hagady, židovské knihy připomínající historické události vyjití z Egypta, 
jsou pronášeny modlitby a zpívány předepsané pesachové písně. Všichni přítomní jsou 
účastníky, nikoliv jen diváky slavnosti.

Poslední Ježíšova večeře s učedníky před jeho ukřižováním byla právě touto sederovou 
večeří. Ježíš však překročil její mantinely – nekvašený chléb nově představil jako symbol 
svého těla a víno jako symbol své krve, obojí jako symbol své nadcházející oběti. Ustano-
vil připomínku této své poslední večeře s učedníky (dnes ji nazýváme Večeře Páně) jako 
pečeť nové smlouvy mezi Bohem a člověkem, kterou tímto vyhlásil. Lukáš 22, 19-20: 
Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás 
vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: 



„Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ O Veliko-
nocích slavíme Ježíšovo vzkříšení, ale jeho oběť i vzkříšení si připomínáme i při každé 
Večeři Páně. K účasti na Večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění křesťané. Věříme, že 
sám Ježíš Kristus se při Večeři Páně setkává se svým lidem. Přeje si, abychom i my byli 
účastníky, ne pouze diváky této události. Účastí na Večeři Páně vyjadřujeme, že se nás 
tato nová smlouva s Bohem bytostně týká, demonstrujeme tak svoji víru a důvěru v Ježíše 
Krista jako svého Spasitele a ručitele smlouvy, zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud 
znovu nepřijde (1. Korintským 11, 26), vyjadřujeme ale také svou sounáležitost s církví, 
s ostatními účastníky shromáždění. V prvotní církvi se křesťané scházeli k „lámání chleba“ 
každý den (Skutky apoštolů 2, 46). My máme tuto možnost minimálně jedenkrát týdně.

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

BOHOSLUŽBA
Sestry a bratři, přátelé v Kristu, 
níže vám nabízím osmé pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby 
(2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. V následujícím díle se věnujeme postavě Dr. Karla 
Farského a významu českého modernismu ztělesného v Církvi československé (husitské).

Československá (husitská) liturgie
Díl VIII.

ThDr. Karel Farský a jedinečnost českého křesťanského modernismu
V centru radikálního českého reformismu se ocitá po roce 1918 sdružení s názvem 
Ohnisko. Důležité slovo v něm získává ThDr. Karel Farský. Nečekal jako mnozí další, 
až Řím povolí požadované reformy. Z Ohniska se časem stává více fundamentálnější 
skupina zvaná Klub reformních kněží. Farský následně vyzval ostatní kněží, aby se vydali 
cestou via facti – cestou činu. Farský již o Velikonocích 1919 sloužil mši sv. v češtině. 
Česká mše byla předzvěstí k vyhlášení nové samostatné církve, tudíž Farský směřoval 
své praktické kroky k tomuto cíli a začala rovněž příprava unikátního díla, které mělo 
vstoupit do dějin jako tzv. Český misál.
Kdo vlastně byl ThDr. Karel Farský? Rodák ze Škodějova, jehož pozemská pouť se 
datovala od roku 1880 do roku 1927. Především to byl liturg. Ve své duchovenské činnosti 
v katolické církvi shromažďoval materiál pro vznik publikace s názvem Liturgika. 
Zdrojem byly především přednášky z teologické fakulty a jeho soukromá četba. Liturgika 
však nikdy nebyla dokončena ani vydána a je dodnes pouze archiválií. Farský nosil 
myšlenku na český překlad liturgie mnoho let. Nejvíce jej zasáhl prázdný vyšehradský 
kostel při latinské božihodové pontifikálce kanovníků. Ale člověk Karel Farský byl 
krom liturga zejména všeobecně velice vzdělaným mužem, charismatickým učencem 
širokého rozhledu. Patřil mezi skutečně radikální české reformisty. Nelze jej nahlížet 
jinak. Čerpal např. z díla Alfreda Loisyho, který kladl důraz na ideu vývoje (evoluce), 
a to jak na půdě církevního učení, tak bohoslužeb. Pakliže jsou dogmata svým původem 
božská, tak svou konstrukcí a skladbou jsou lidská a jejich výklad podléhá vývoji. 
Tvrdil, že Pravda je neměnná, avšak nikoli její obraz v lidské duši. Typickým 
znakem modernistického myšlení byla snaha o dialog teologie a dalších vědních oborů. 



Reprezentanty katolického modernismu proto byli lidé velice vzdělaní s širokým obzorem 
vědění. Farský byl přesvědčen, že mysl moderního člověka naráží na tradiční, v té době 
již nepřijatelné formulace víry a na mrtvé církevní zvyklosti, s nimiž bohužel odvrhuje 
moderní člověk evangelium, ale i Krista a Boha. Považoval za zcela nutnou revizi 
křesťanství. Svobodu od dogmat však Farský viděl především jako klíč ke svobodě 
k poslušenství pravého Krista. 
Farský byl člověk hluboké spirituality s velkým sociálním zájmem se zaměřením 
na ortopraxi. Sociální aspekt promlouvá především z formulace liturgie, plného zájmu 
o člověka a o potřebné. Na rozdíl od jiných pokusů je Farského liturgie zdařilým, organickým 
a teologicky smysluplným smíšeným ritem, který využívá západní římské mše s přihlédnutím 
k východní tradici. Právě v tomto Farský viděl onu katolicitu (obecnost) církve. Takový 
přístup v našich teologických dějinách jinde nenajdeme. Úžasná je rovněž modernistická 
interpretace původních liturgických prvků, kde najdeme starokřesťanské motivy (laicismus, 
mateřský jazyk), ale i motivy české reformace (kazatelství, písně). Dalším charakteristickým 
rysem je robustní dialogická struktura odehrávající se mezi duchovním a obcí. 
České katolické reformní hnutí inspirovalo i podobné proudy v zahraničí. Po vydání 
Českého misálu se objevily podobné snahy ve Francii, Německu a Maďarsku. Zahraniční 
duchovní mnohokrát kontaktovali Dra. Farského s žádostí o radu a vedení v této věci. 
Platí však skutečnost, že nikde jinde nedošly reformní snahy tak daleko jako v případě 
vzniku Církve československé. Církev československá husitská je jediná na celém světě, 
která vyjadřuje mocné úsilí reformistů podpořené Kristovou obrovskou milostí v podobě 
vzniku svébytného církevního společenství. Michal Ševčík

NAŠI KNĚŽÍ
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili 
na Blanensku i Vyškovsku. V dubnovém čísle si představíme šestého blanenského faráře, 
bratra Th. B. Františka Kostku. 
Th. B. František Kostka * 21. 3. 1911 Vysoké Studnice  † 4. 12. 1988 Brno
František Kostka se narodil 21. 3. 1911 ve Vysokých Studnicích, okres Jihlava. Je synem Josefa 
a Kateřiny Kostkových z Vysokých Studnic. Do školy začal chodit ve svém rodišti. Ve 12 letech 
přestoupil na zakládající se měšťanskou školu v Lukách u Jihlavy a odtud přešel do reformního 
reálného gymnázia v Jihlavě, kam denně ze svého rodiště docházel. Po ukončení nižšího gymnázia 
byl přijat do salesiánského ústavu ve Fryštáku, kde pokračoval v gymnaziálních studiích až 
do maturitní zkoušky s touhou stát se jednou knězem. Z toho důvodu po absolvování noviciátu 
salesiánské společnosti a po tříletém učitelském praktiku na fryštátském gymnáziu byl poslán 
na filozoficko-teologické studium do Lublaně v Jugoslávii. Vysokoškolské studium ukončil 
po čtyřech letech absolutoriem – Th. B. a 2. července 1939 tamějším biskupem ThDr. Řehořem 
Rožmanem byl vysvěcen na kněze. 
Po návratu do vlasti působil pět let na různých místech v salesiánské společnosti i mimo ni 
a v roce 1944 přestoupil do Církve československé husitské, oženiv se pak s Marií Kohoutovou, 
učitelkou na Příbramsku. 
Jeho prvá štace v CČSH byla Praha (Vysočany a Dejvice). Pak Táborsko, odtud Podbořany, 
okres Louny, kde jako farář působil téměř 25 let. Na vlastní přání vrátit se do rodné Moravy 
se dostal přes Třešť do Blanska. 



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 dubnu 2022 se modlíme a prosíme za následující:
Přináším Vám modlitební úmysly našeho bratra biskupa Juraje, modleme se spolu s ním 
a dalšími bratřími a sestrami v naší brněnské diecézi.
	„Srdce naplněné láskou je takové srdce, které plane láskou k celému stvoření, k lidem, 

ptákům, zvířatům, mocnostem a vůbec ke všemu stvořenému. Proto se člověk, který má 
takové srdce, nikdy nepřestává modlit. Modlí se za nepřátele pravdy i za ty, kteří mu 
ubližují. Modlí se dokonce i za zmiji, veden bezmezným soucitem, který naplňuje jeho 
srdce tak, že se stále více podobá srdci Ježíšovu.“

	Svatý Bože, vzýváme Tvé jméno, ty máš s námi věčnou trpělivost a uděluješ nám své 
požehnání, i když ho svou nedokonalostí často nevnímáme. 

Prvou neděli červencovou roku 1977 byl uveden v úřad zdejší farnosti tajemníkem 
Dr. bratrem Františkem Bezdičkou. Pravidelné úřední hodiny byly zavedeny v kanceláři 
(sakristie) v kostelíku. Také biblické hodiny se zde začátkem měsíce října začaly konat a rovněž 
se zde po skončených bohoslužbách konala schůze rady starších. 
V neděli dne 28. 8. se konalo v blanenském dřevěném kostele biřmování čtyř dětí z Rudice. 
Svátost biřmování vysluhoval bratr biskup Karel Pudich za účasti bývalého faráře bratra Milana 
Chaloupky, který za své působnosti v Blansku, děti připravoval. 
V té době byly také v Blansku poprvé konány noční bohoslužby na Štědrý den podle 
předepsaných formulářů v bohoslužebné knize. A pak byly konány bohoslužby na Hod Boží 
i ve svátek prvomučedníka Štěpána, což dle svědectví prý dříve nebývalo zvykem. Celý rok 
1977 pak byl ukončen tradiční děkovnou pobožností za všechna dobra, kterých se nám během 
roku od Pána Boha dostalo. Bohu díky. 
O květinovou výzdobu se starala sestra Marie Kostková. Dbala, aby na zahrádce kolem 
kostela všechno kvetlo, a to co největší množství různých květin, a pokud možno, aby kvetly 
co nejdéle právě pro stůl Páně. A když nebyly, tak je kupovala v květinářství. Tak každou 
neděli stůl Páně byl krásně upraven a čistě vyhlížel celý kostel. Působil pěkným dojmem pro 
návštěvníky, kteří přicházeli k bohoslužbám či jen jako turisté z daleka, jak o tom hovoří 
podpisy nebo i všelijaká vyjádření v podpisové knize. 
V roce 1981 bratr farář František Kostka žádal diecézi od 1. 1. 1982 o zproštění služby 
na podkladě lékařského potvrzení, že nadále jí už není schopen. Po dlouhé nemoci pak v neděli 
4. 12. 1988 ve věku 77 let umírá. Rozloučení se konalo 15. 12. 1988 v Chrámu Spasitele 
CČSH v Židenicích, které vykonal bratr farář Milan Krchňák z Havlíčkova Brodu a bratr 
biskup ThDr. Rudolf Medek.
Zdroj:  Pamětní kniha Církve československé v Blansku

Připravil pro vás bratr Ing. Jaroslav Jura



	Svatý Bože, prosíme Tě za všechny závislé děti a mladé lidi na moderních komunikačních 
prostředcích – mobilech, počítačích a hrách. Osvoboď je od jejich závislosti a otroctví 
na virtuálním světě. Ukazuj jim pestrost a radost reálného života – hlavně života s tebou. 

	Veliký Bože, z hloubky srdce tě prosíme za mír na Ukrajině. Ochraňuj tuto krásnou zemi 
a její lid před nesmyslným krveproléváním. Ať mír zavládne na Ukrajině a ve všech 
koutech světa. Vkládej do lidských srdcí porozumění a milosrdenství. 

	Vznešený Bože, prosíme Tě, osvěcuj svým Svatým Duchem moudrosti a lásky všechny 
politiky, aby objevili svou lidskost, aby našli klid, moudrost a soucit ve své duši a otevřeli 
své srdce pokání.

	Za požehnané prožití zbývající části Postní doby, duchovní slavení letošní Velikonoc, 
ať každý z nás vstaneme se vzkříšeným Kristem k novému životu. Za všechny lidi, kteří 
přijdou na bohoslužby, ať se jich mocně Pán dotkne, za požehnanou službu všem kněžím, 
ať vede sám Pán a dávají se mu plně k dispozici. 

	Pane, prosíme Tě za naše blízké a známé i za ty, kteří kdysi patřili do církve a vzdálili se 
od Boha. Kéž se jich dotkne Duch Svatý a najdou cestu zpět a Pán Ježíš se stane jejich 
Spasitelem a Utěšitelem.

	Osvoboď nás od našeho strachu. Obejmi nás svými pažemi a zavolej každého z nás 
jménem. Říkej nám „dcero“ a „synu“. Povolej nás k sobě. Pověz nám, že je všechno 
v pořádku, neboť my máme veliký strach a hrozíme se toho, co jsme zač. Toužíme po tom, 
abys nás nalezl, Pane. Objev nás, Pane. Chceme se Ti vyjevit. A chceme, abys nás vzal 
do svého náručí. Modlíme se společně jako Tvoji synové a dcery a modlíme se v Ježíšově 
jménu.“ Amen.

LUŠTÍME
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou.
Nahradíte-li symboly písmenky podle klíče, zjistíte, co řekl anděl ženám, když přišly 
k prázdnému Ježíšovu hrobu.



BOHOSLUŽBY V DUBNU 2022
Pátek 1. 4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 2. 4. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

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

Úterý

Text evangelia: 
Jan 12,1-8
Zpíváme píseň: 244

5. 4. 15:00 Blansko Seniorcentrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pátek 8. 4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 9. 4. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 6. neděle postní 
Květná

Text evangelia:
Lukáš 22, 39-23. 56
Zpíváme píseň: 239

10. 4. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
14:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý 12. 4. 15:00 Blansko Seniorcentrum
Čtvrtek – Zelený čtvrtek

Text evangelia: 
Lukáš 22, 14-30
Zpíváme píseň: 122, 12, 15

14. 4. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Blansko Pesachova večeře

Pátek – Velký pátek

Text evangelia: 
Jan18, 1-19,42

Zpíváme píseň: 246

15. 4. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Černá Hora Křížová cesta



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

Sobota – Bílá sobota

Text evangelia: 
Lukáš24, 1-12
Zpíváme píseň: 249, 260

16. 4. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

18:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu

20:00 Blansko Dřevěný kostel  
KŘTY DOSPĚLÝCH

Neděle – Hod Boží 
Velikonoční

Text evangelia: 
Jan 20, 1-18

Zpíváme píseň: 250, 260

17. 4. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Pondělí – velikonoční 
pondělí
Text evangelia: 
Lukáš 24,13-35
Zpíváme píseň: 255, 260

18. 4. 9:00 Blansko Dřevěný kostel
15:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
17:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
18:00 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Úterý 19. 4. 15:00 Blansko Seniorcentrum
Pátek 22. 4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 1. neděle po 
Velikonocích

Text evangelia: 
Jan 20,19-31

Zpíváme píseň: 248, 260

24. 4. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň úřadu městyse
17:00 Račice Sbor Páně 
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Úterý 26. 4. 15:00 Blansko Seniorcentrum
Pátek 29. 4. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory


