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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 KVĚTEN:
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“

(Žalm 23,1)

Milí přátelé v Kristu.
KAŽDÝ S NĚČÍM OBČAS BOJUJEME
Každý s něčím občas bojujeme. Pro někoho jsou to finance, rodinné vztahy, učení,
bydlení, a mohla bych pokračovat dál. Mým největším problémem je teď aktuálně matematika. Hodně se učím, dělám úkoly a připravuji se na testy. Pak se ale u toho testu
buď něco stane, nebo nasekám chyby a mám špatné hodnocení. Stále mi hlavou vrtá
otázka: Proč? Proč mi něco nejde, i když se snažím? Aktivity, které mi nešly, jsem prostě
nedělala, nebavilo mě to. Ale když jsem si řekla: „A dost!“ a začala se snažit, postupem
času jsem viděla zlepšení. Jenže u matematiky to neplatí. Žádný pokrok, žádné zlepšení
nevidím. A věřte, že mi na sebevědomí nepřidalo, když ostatní spolužáci říkali, jak to bylo
jednoduché, nebo učitel informoval, že se jedná o triviálně jednoduchý test. Hodně jsem
se kvůli tomu trápila, brečela jsem. Co se týče školy, jsem (podle hodnocení druhých) až
přehnaně pečlivá a nervózní. Proto když jsem se dozvěděla další špatný výsledek, svět pro
mě jakoby v tu chvíli skončil a tím se trápím. Nedávno za mnou přišel táta a řekl mi, že
z toho, co se učím v matematice, nebudu pro život potřebovat skoro nic, nejvýš procenta,
trojčlenku a jednoduché součty. Možná jako fyzik, nebo elektrikář ano, ale jako zdravotní
sestra, (pokud se jí stanu), nejspíš nebudu počítat povrch kužele, ani Pythagorovu větu.
A také řekl: „Všechno má svůj důvod. I když ho v dané chvíli nemusíme vidět. Každá
věc, zážitek i třeba jen náhodné setkání s kolemjdoucím na ulici nám může změnit život.
„Pak mě pevně objal a mně došlo, že přesně tohle jsem potřebovala. Fascinuje mě, jak
objetí či pár vlídných slov může člověka dostat do dobré a ještě lepší nálady. Tak bychom
měli přistupovat ke každému našemu problému. Jistě, nějak ho řešit musíme a nemůžeme spoléhat na to, že to nějak dopadne. Ale někdy se stane, že i když se budeme snažit
sebevíc, nakonec to dopadne úplně jinak, než jsme si naplánovali.
A ještě jedna věc mi pomáhá od stresu. V jednom filmu byla moc pěkná hláška: „Co
by to bylo za život, kdyby v něm nebyly starosti?“ To mi dává smysl. Co bychom řešili
v „bezstarostném životě“? Nic. Nebyly by problémy, byla by jen nekonečná nuda. Když
ráno nevím, co si vzít na sebe, i to patří do mého života, a jsem tomu ráda. A vzpomeňme
si i na to, co každou neděli říkáme při bohoslužbách v kostele: „Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi…“
Vaše sestra Ráchel

MODLITBA NA KVĚTEN
Probuď, Pane, naše lidská srdce,
ať umíme být pokornější a vděčnější.
Ať vidíme nejen krásu,
ale i bolest kolem nás,
ať se nebojíme vykročit
i zakročit.
Ať víra, naděje a láska
mají trvalé bydliště v našich srdcích.
Amen
(Mirka Šidlová)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3. AŽ 6. NEDĚLE
PO VELIKONOCÍCH
1. 5. Josefa dělníka
8. 5. Neděle Dobrého Pastýře

8. 5. Den matek
8. 5. Den osvobození od fašizmu
26. 5. Nanebevstoupení Páně

SVÁTKY V MĚSÍCI KVĚTNU
Nanebevstoupení Páně – 26. května
Tento svátek připomíná výstup Ježíše Krista z hory Olivetské na nebesa čtyřicet dní
po jeho vzkříšení o Velikonoční neděli. Po svém zmrtvýchvstání se naposledy zjevil
apoštolům a v oblaku se vznesl do nebe. Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista – potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude
viditelný, a vzdálil se, stoupaje k nebi (odtud název „Nanebevstoupení“).
Svatodušní svátky
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).
Samy Svatodušní svátky – Letnice navazují na židovský sváteční cyklus, kdy je sedm
týdnů po svátcích Pesach slaven tzv. svátek týdnů Šavuot. Helenističtí židé jej zvali Pentekosté. V judaismu mají oba svátky úzkou souvislost a doplňují se. Pesach je v jistém
smyslu svátkem tělesného vysvobození, Šavuot je svátkem duchovní svobody. Jde o poutní
svátek a původně byl dnem díkůvzdání za sklizeň pšenice. Později se přidružila památka
na uzavření Smlouvy předáním Zákona na Sinaji. Tím, že Izrael dostal Učení, Tóru, má
otevřenu cestu k životu. Popis Skutky apoštolů 2,1 o vylití Ducha svatého na charakter
tohoto svátku naráží. Písmo vidí vylití Ducha jako ovoce a naplnění Kristova spásného
činu. Nová smlouva je tak korunována jako platná. Původní pojetí Letnic jako oné pomyslné koruny a závěru velikonoční doby bylo oslabeno vývojem samostatného svátku.
Analogicky k Velikonocům a Vánocům tak byly Svatodušní svátky rozšířeny na tři dny,
získaly možnosti vlastní vigilie a vlastního oktávu.
Tóra a přikázání
Pro výše zmíněný Zákon, předaný Bohem na Sinaji, se používá také označení „Mojžíšův
zákon“. Byl to právě Mojžíš, jehož prostřednictvím předal Bůh Zákon Izraelitům. Stalo se
tak ve 13. století př. n. l., krátce po exodu z Egypta. Knihy Zákona se nazývají „Tóra“, což
znamená „poučení“, „rady“, „vyučování“. Těchto knih je pět, říká se jim také Pentateuch

(z řeckého „pětidílný svazek“). Začínají stvořením světa a končí smrtí Mojžíše. Obsahují
příběhy Adama, Noema, příběhy židovských praotců Abraháma, Izáka a Jákoba, proroka
Mojžíše a dále také 613 micvot – židovských přikázání. Toto učení musel izraelský lid
znát a dodržovat.
V hebrejštině je název každé z těchto pěti knih odvozen od prvního jedinečného slova,
které se v knize objevuje.
„Berešít“ (Na počátku) – Genesis. Kniha hovoří o stvoření světa, velké záplavě a vypráví
příběhy, které začínají s Abrahamem a Sárou a končí s Josefem v Egyptě.
„Š‘mot“ (Jména) – Exodus. Kniha vypráví o odchodu Izraelitů z Egypta pod vedením
Mojžíše, jejich putování pouští na cestě do Zaslíbené země a přijetí Desatera na hoře Sinaj.
„Vajikra“ (A on zavolal) – Leviticus. Kniha se zabývá především kněžskými záležitostmi,
jako jsou rituály, oběť, smíření a rituální čistota.
„B‘midbar“ (Na poušti) – Numeri. Kniha hovoří o putování Izraelitů v poušti, když pokračují směrem k zaslíbené zemi.
„D‘varím“ (Slova) – Deuteronomium. Poslední kniha Tóry. Popisuje cestu Izraelců podle
Mojžíše a končí jeho smrtí těsně předtím, než vstoupí do zaslíbené země.
Podle židovské tradice je v Tóře celkem 613 přikázání – 365 zákazů – nekonej (nepokradeš, nezabiješ...) a 248 příkazů – konej (třeba ctění otce a matky nebo svěcení šabatu). 365
zákazů jako počtu dní v solárním roce a 248 příkazů jako počtu výběžků v lidském těle.
Velká část z nich se vztahovala k obětní bohoslužbě v Jeruzalémském chrámu. Chrám byl
roku 70 zničen a daná přikázání tedy nebylo možné dodržovat. Počet přikázání se snížil
na 270 micvot: 48 kladných a 222 záporných. Z nich ovšem 26 lze aplikovat pouze v Izraeli,
některá se vztahují pouze na koheny (potomky Mojžíšova bratra Árona, kteří byli kněžími
v Chrámu) a některá mohou z biologických důvodů dodržovat pouze muži (obřízka), nebo
ženy (rituální lázeň po porodu). Nikdo tedy nemůže dodržovat všechny micvot.
Tóra je součástí původního hebrejského Starého zákona. Ten kromě Tóry (Zákona) obsahoval ještě další dvě části – Proroci (Nebiím) a Spisy (Ketúbim). Dnešní židovská bible je
uspořádána stejně jako původní a někdy se nazývá „Taanak“. Je to akronym, tedy složení
z prvních písmen uvedených hebrejských názvů částí Starého zákona (TNK). Obsah křesťanského Starého zákona je stejný, ale je uspořádán jiným způsobem. Zatímco tři části
Hebrejské bible představují celkem 24 knih, křesťanský Starý zákon má knih 39 a ty jsou rozděleny do čtyř částí – Pentateuch, knihy historické, knihy básnické a mudroslovné, proroci.
Těmito knihami začínají dějiny spásy celého lidstva i každého z nás osobně. S příchodem
Ježíše Krista začala platit Nová smlouva, v něm se naplnila všechna proroctví. Ježíš nad
veškerá přikázání Starého zákona postavil dvojí přikázání lásky:
„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“
Pravděpodobně nejznámějším biblickým místem o lásce zůstává 13. kapitola Pavlova
1. listu Korintským: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem
tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory
přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost
ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří,
láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty
ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud
jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když
jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen
v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám
plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“
Pro vás připravuje sestra Radka

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
SVÁTEK MATEK V NEDĚLI 8. KVĚTNA 2022
Slavnost k svátku všech matek a žen prožijeme jako každý rok v měsíci máji, a to
v neděli 8. 5. při všech bohoslužbách.
Srdečně zveme všechny na oslavu tohoto svátku v neděli 8. května 2022 po bohoslužbách v Blansku na farní zahradu. Muži budou obsluhovat ženy a rádi! Těšíme se na vás,
milé sestry! Pán Bůh žehnej vám všem, maminkám, babičkám, prababičkám!
Přijměte, prosím, naše pozvání.
					 Chlapi z kostela
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 mu kdykoliv. 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 SE SVÝM 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 BIBLICKÝCH HODIN:
1. Exodus 16. kapitola
Úterý 3. 5. 2022

2. Exodus 17. kapitola
Úterý 10. 5. 2022

4. Exodus 18. kapitola
Úterý 24. 5. 2022

5. Exodus 19. kapitola
Úterý 31. 5. 2022

3. Tematická hodina – Války
Úterý 17. 5. 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.
MK
Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře. 			
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:
6. Desatero Božích přikázání		
Středa 11. 5. 2022				

7. Nová smlouva
Středa 25. 5. 2022
Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci květnu L. P. 2022 se sejde vyškovská Rada starších CČSH na svém jednání
ve středu 11. 5. v 19:00 hodin v sakristii kostela ve Vyškově. Zveme vás k účasti.
Ing. Pavel Sedláček, předseda Rady starších
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 květnu L. P. 2022 se sejde blanenská Rada starších CČSH na svém jednání
v pondělí 16. 5. 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

BOHOSLUŽBY V PŘÍRODĚ
Současná doba před nás staví i nové možnosti a výzvy.
Ve čtvrtek 26. května 2022 u příležitosti svátku Nanebevstoupení Páně
prožijeme bohoslužby v přírodě.
Po bohoslužbách v Blansku, které začnou v 17:30 hodin, pojedeme do Černé Hory.
Setkáme se spolu s místními v 19:00 hodin na kopci Paseka u kaple sv. Rodiny.
V případě pěkného počasí budou bohoslužby venku. Když nám nebude počasí
přát, bohoslužby proběhnou uvnitř kaple.
Tudíž, za každého počasí na viděnou!

SVĚDECTVÍ
Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou
Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení
a přišli jste za mnou.				
(Matoušovo evangelium 25, 36)
Díky Boží milosti jsem naštěstí nikdy ve vězení nebyl. Ani jako návštěva, a ani jako
odsouzený. Název článku je část Matoušova evangelia (Mat 25, 36). Záměrně jsem si vybral zrovna tuto část, protože chci vám totiž vyprávět o kaplanské službě, ale také o tom,
že ne každý vězeň je nutně nenapravitelný kriminálník.
Kaplan musí mít vystudovanou a dokončenou teologii, musí mít praxi a v posledním kroku musí být synodní radou dosazen na konkrétní pracoviště. Na jednom pracovišti může být
kaplanů i více. Kaplan totiž může být zástupce jakékoliv církve. Největší zastoupení mají
římskokatoličtí kaplani, ale není výjimkou, když se na jednom pracovišti sejdou kaplani
například ze čtyř církví, přičemž nepracují společně, ale na vyžádání konkrétního zájemce.
Kaplani slouží v nemocnicích, v armádě, ve vězeňské službě a v poslední době se začínají
formovat i kaplani v řadách policie.
Kaplan v nemocnici je k dispozici jak pacientům, tak jeho návštěvě nebo pozůstalým.
Zpovídá, společně s pacientem nebo jeho doprovodem čte z Bible, vysluhuje svátosti,
doprovází na poslední cestě k Pánu. Je k ruce ošetřujícímu lékaři, a přitom je to někdy
sám lékař. Kaplan musí být přirozeně empatický, jednat s rozvahou a pečlivě rozmýšlet
jakým způsobem mluvit. V některých nemocnicích je dnes i kaple, kde bývají bohoslužby
podle časových možností kaplanů.

Kaplan v armádě slouží pro potěchu duše vojáků, a to jak v akci, tak i při výcviku
nebo vždy, když někdo z armády potřebuje povzbudit. Přitom je to sám voják, který se
běžně zúčastňuje cvičení, a v případě, že je odvelen na zahraniční misi, tak se zúčastní i jí.
Kaplan ve vězeňské službě slouží (jak už název napovídá) odsouzeným za méně
závažné delikty. Po dohodě s dozorci dochází za konkrétním vězněm/vězni a vyučuje je
v náboženství, zpovídá a vysluhuje svátosti. V některých věznicích jsou kaple, kam vězni
mohou docházet na bohoslužby.
Níže vám budu vyprávět příběh svého kolegy z bývalého zaměstnání a mého kamaráda. Pracoval jsem ve skladu a občas nebylo tolik práce, tak jsem ho požádal, zda by
mi vyprávěl o tom, jaké to bylo být ve vězení. Co prožíval, cítil a o tom, jak to bylo dál
po propuštění.
Bylo léto (na roce nesejde), ráno. Myslel jsem si, že to bude den jako každý jiný. Byly
prázdniny (v té době jsem byl na učilišti v Blansku), takže jsem měl jedinou starost,
zúčastnit se spolu s mojí partnerkou večerní taneční zábavy na místním hřišti. Moje
partnerka už měla dostudováno a chodila do práce. Dopoledne bez ní bylo nekonečné.
Konečně se přiblížilo odpoledne a já na ni čekal na vlakové zastávce. Vystoupila z vlaku,
políbili jsme se a šli ke mně domů, jak jsme to měli ve zvyku. Můj táta ji měl moc rád,
proto jí dovolil, aby u nás byla jako doma. Byl jsem mu za to vděčný. Odpoledne uteklo
jako voda a my se začali pomalu chystat na taneční zábavu. Věděl jsem, že většina bude
opilá už na začátku a budou na ni mít oplzlé poznámky, ale takto to bylo skoro pokaždé
a vždy jí každý dal hned pokoj. Dnešní večer měl být jiný…
Oblékli jsme se a já se rozhodl vzít s sebou svého psa, i když jí se to moc nezamlouvalo.
Vyrazili jsme. U vchodu na hřiště jsem za oba zaplatil, prohodil několik slov s místními
hasiči, kteří akci pořádali, a pak už jsem se svojí milou zmizel v davu. Bylo to přesně, jak
jsem čekal, většina už byla opilá. Někteří spali u stolů, jiní se váleli po zemi, někteří se
rvali. Prostě vesnická tancovačka. Ale nám dvěma bylo dobře. Usmívali jsme se na sebe
a já se nabídl, že zajdu pro něco k pití. Odešel jsem tedy pro dvě piva v kelímku, zatímco moje milá hlídala psa a hledala místo, kam by se dalo sednout. Od doby, co jsem ji
poznal, jsem v sobě začal mít pud ochránce a rozhlížel se kolem dokola. Nejdřív z toho
byla nervózní, ale zvykla si na to a myslím si, že jí to i lichotilo. Dopili jsme se a já zase
odešel pro dvě piva. Byla už docela fronta a já na svoji milou neviděl, až po chvíli jsem
si všiml, že se s někým baví. Mluvila s nějakým klukem a oba se na sebe usmívali. Mně
to ani moc nevadilo, protože jsme si věřili. Prodral jsem se davem a rychle utíkal za svou
milou. Podal jsem jí kelímek a ona se na mě usmála. Představila mi kluka, se kterým se
bavila, a já tak byl zase v klidu. Později, když už jsme všichni tři byli maličko v náladě,
tak začal být dotěrný a bylo vidět, že i mé lásce je to nepříjemné. Jeho nátlak se stupňoval
a ve mně se začínala vařit krev. Vyzval jsem ho, aby svého jednání nechal být. Vysmál
se mi. Následoval příval sprostých nadávek z jeho strany a pak jsem ve svém obličeji
ucítil jeho pěst. Cítil jsem, že na jedno oko začínám hůře vidět, zalévalo se mi krví. Já
odpověděl podobně. Pěstí jsem ho srazil k zemi a začal do něj bušit jako do pytle. Byl
jsem jako krvelačná bestie, která ucítila krev. Mlátil jsem ho hlava nehlava. Najednou jsem
ucítil, jak mě něčí ruce odtrhávají. Byly to místní hasiči, kteří museli vynaložit pořádnou
sílu. Když jsem se po chvíli vzpamatoval, viděl jsem svoje ruce od krve a cítil, jak se

třesu. Adrenalin mi pulzoval v žilách. Zahlédl jsem svoji milou, kroutila nevěřícně hlavou
a začala plakat. V dálce jsem zahlédl modré majáky. Někdo zavolal sanitku. Odešel jsem
davem přihlížejících se sklopenou hlavou ke své milé, která mi hlídala psa. Hodila po mě
vodítko a někam odešla. Já šel dát psa domů a chtěl jsem se vrátit zpět. Opět jsem v dálce
zahlédl modré majáky. Tentokrát nešlo o sanitku, ale byla to policie. Polilo mě horko a můj
dech se zrychlil. Někdo je musel poslat k nám, protože jsem dal psa domů a chtěl jsem
jít zpět za svou milou, ale místo mé milé jsem málem narazil do policisty. Policista mě
oslovil, pak mě podle občanského průkazu ztotožnil a prolustroval. Pán nemá dosud záznam
a neprochází pátráním, slyšel jsem z vysílačky. Policista poděkoval do vysílačky a otočil
se ke mně. Mlčky mi vrátil občanský průkaz a přísně mi řekl, že půjdu s ním. Následovala
otázka, zda nemám zbraň a osobní prohlídka. Bylo to tak ponižující. Protože jsem nekladl
odpor, nedali mi pouta. Cestou jsme se ještě zastavili na hřišti, kde zdravotníci ošetřovali
mého soka. Nebyl to hezký pohled, obličej měl jako krvavou kaši a vypadal jako bez života.
Jeden ze zdravotníků mi za asistence policie ošetřil poraněné ruce a oko. Následoval převoz
na místní služebnu, kde jsem v zadržovací cele strávil noc. Ráno mě poslali domů se slovy,
že mám čekat na obsílku a neopouštět republiku. Hlavou mi bleskla myšlenka, že mě třeba
nepostaví před soud, a když, tak odejdu maximálně s podmínkou.
S každým zazvoněním se mi zrychloval tep v očekávání obsílky od policie. Nikam jsem
nechodil, jak jsem se styděl. I rodina mi dávala najevo, že moje chování nebylo v pořádku.
Snažili se to maskovat, ale já to poznal.
Jednou ráno jsem seděl na zahradě v pergole, popíjel jsem kávu a myslel na svoji milou. Přeslechl jsem i domovní zvonek, který oznamoval příchod poštovní doručovatelky.
Branka na zahradu byla otevřená, tak vešla a předala mi obsílku. Mlčky jsem jí podepsal
dodací list a netrpělivě roztrhal obálku, abych se co nejdříve dostal dovnitř a přečetl si něco
pozitivního. Opak byl pravda. V dopise stálo, že na základě rozhodnutí státního zástupce
mám nastoupit do výkonu trestu ve vazební věznici, kde budu čekat na soud. Nástup je
do tří dnů, do deseti hodin dopoledne. I když jsem tento verdikt trochu čekal, přesto mě
překvapil. Sbalil jsem si jen to nejnutnější. Přesně podle pokynů v dopise.
Sestra s tátou mě odvezli až k vazební věznici. Následovalo bolestivé loučení. Vzhlédl
jsem k nebi a uviděl blankytně modré nebe bez mraků. Hlasitě jsem vzdychl a vydal se
k vězeňským vratům. Ani jsem se neohlédl, ale věděl jsem, že sestra s tatínkem mě pozorují. Zabouchal jsem na vrata a otevřelo se okénko. V něm se objevila hlava dozorce,
kterému jsem předal dopis, a on mě pustil dovnitř.
Uvnitř vězeňského komplexu jsem viděl psovody a dozorce hlídkovat podél zdí. Dozorce mě vyzval, abych šel pomalu a klidně. Po celou dobu jsem neměl nasazena pouta, asi
proto, že jsem spolupracoval. Po prohlídce a odevzdání osobních věcí jsem šel chodbou
se sklopenou hlavou. Vedli mě dva dozorci jako na popravu, když v tom mi jeden z nich
položil ruku na rameno na znamení, že se mám zastavit. Otočil jsem se obličejem ke zdi
a druhý z dozorců odemykal celu. Poté mě oba vyzvali, abych vešel a odešli. Slyšel jsem
zabouchnutí těžkých kovových dveří a cvaknutí zámku. Právě jsem se stal pouze číslem.
Ve vězení čas ubíhá strašně pomalu. Proto jsem si musel najít program. Navíc jsem byl
zatím na cele sám. Hodně jsem četl a toužebně očekával den soudu. Ve vazební věznici
není totiž stejný režim jako v klasické cele. Den soudu přišel. Převezli mě z vazební

věznice k okresnímu soudu, kde už čekala moje sestra, tatínek a můj obhájce. Advokáta
mi táta sehnal za úspory, které měl. Všichni tři mi dávali svými pohledy najevo, že jsou
na mojí straně a že se nemusím bát. Byl jsem oblečený ve vězeňském oděvu a na rukou
jsem měl pouta. Jednání soudu mi připadlo nekonečné. Výslechy svědků, dokazování,
obhajoba… Nejhorší byl pohled do očí rodičů chlapce, kterého jsem zbil. Až u soudu
jsem se dozvěděl, jak na tom je. Měl trvalé následky. Špatná hybnost dolní končetiny.
Bylo mi do breku. Nechtěl jsem mu zničit život, což jsem také soudu řekl a omluvil se
i jeho rodičům. Soud moji omluvu přijal. Rodiče však ne. Byl jsem obžalován z těžkého
ublížení na zdraví. Soud mě nakonec poslal do vězení na sedm let.
Vězeňská služba mě převezla do Valdic, kde si odpykával trest i Jiří Kajínek. Dostal
jsem celu v části pro odsouzené pro méně závažné delikty, což ve výsledku znamenalo
mírnější režim a výhody v podobě vzdělání a zaměstnání. Těchto výhod jsem také využil
a vyučil se zámečníkem. Dobrovolně jsem chodil uklízet, abych měl kladné hodnocení
od vychovatele a tudíž si mohl požádat o podmínečné propuštění. Také jsem se přihlásil
do zaměstnání. Nejprve jsem chodil do místní zámečnické dílny, později do vězeňského
skladu (tam chodili jen ti, co měli kladná hodnocení). Pobyt ve vězení si každý platí, měli
jsme svoje konto, kam nám zaměstnavatel posílal mzdu (spíše kapesné) a z toho jsme si
platili stravu a ošacení. Na radu vychovatele jsem si opakovaně žádal o podmínečné propuštění, pokaždé bylo zamítnuto. Později mi řekli, že do vězení dochází soudce a posuzuje
jednotlivé vězně, na základě jeho výsledků mu pak propuštění povolí, nebo zamítne. Já
měl výsledky kladné, dokonce můj vychovatel přiložil i psychologický posudek, kde bylo
jasně napsáno, že je velká šance na moje začlenění do společnosti. Přesto mi byla žádost
opakovaně zamítnuta soudkyní, která mě poslala na sedm let do vězení. Byl jsem vzteky
bez sebe. Vychovatel mi poradil, abych si promluvil s vězeňským kaplanem. Vyžádal jsem
si tedy u dozorce vězeňského kaplana, který ve smluvenou dobu opravdu přišel. Vypadal
stejně jako dozorci. Měl tmavě modrou košili s kravatou a na rukávu měl symbol kříže.
Nebyl nijak zvláště ozbrojený, měl pouze teleskopický obušek za opaskem a v ruce bibli.
Postěžoval jsem si mu, že mi nechtějí schválit žádost o propuštění, i když mám nejlepší
výsledky. Mluvil se mnou klidně a rozvážně, byl empatický, ale na nic si nehrál. Mluvil
se mnou narovinu a celkově mi dodal sílu vytrvat. Když odcházel, nechal mi na cele svoji
bibli se slovy, že mám hledat odpovědi na otázky nejprve v ní. Do této chvíle jsem nikdy
bibli nečetl, takže jsem jí nerozuměl. Pořád jsem přemýšlel o tom, co mi chce Pán říci,
ale asi jsem neposlouchal dost pozorně.
Když za mnou opět přišel kaplan, tentokrát neohlášen, přinesl mi radostnou zprávu.
Můj obžalovací spis přišel do věznice prostudovat nový soudce, což zvyšovalo moje
šance na propuštění. Po několika dnech od návštěvy kaplana si mě nechal zavolat vychovatel. Sdělil mi, že soudce povolil podmínečné propuštění. V tu chvíli se mi chtělo
plakat štěstím, protože to znamenalo návrat k rodině. Celé dlouhé čtyři roky trvalo, než
mi svitla naděje na svobodu, a to díky radě kaplana a pomoci Pána. Ani jsem se za svoje
propuštění nemodlil a neprosil boha o pomoc, ale bůh asi sám ví jaký trest uložit a zda
si ho dotyčný zaslouží zkrátit.
Blížil se den propuštění, tak jsem si vyžádal návštěvu kaplana, abych mu poděkoval.
Hned jak vešel do cely, jsem mu šel naproti a neudržel se a objal ho. Nebránil se. Poplácali

jsme se po zádech jako staří přátelé a pak se šli posadit na postel. Nabídl mi, že bychom
mohli Pánovi poděkovat společně – modlitbou. Souhlasil jsem a opakoval po něm. Nakonec
mi udělal na čelo znamení kříže. Když odcházel, otočil se ke mně a ještě se zeptal, proč
nechodím na bohoslužby do kaple. Odpověděl jsem mu zcela upřímně, že proto, že většina
vězňů tam chodí směňovat drogy. Pokýval hlavou, usmál se a se slovy chval Pána, odešel.
Po nutné byrokracii mi konečně vrátili civilní oděv a tím i svobodu. Když mě dozorci
vyváděli ven, bylo to naprosto jiné. Tentokrát jsem kráčel bez pout a naprosto svobodně.
Vězni na mě pokřikovali, že mi přejí štěstí, někteří pískali. Před vězeňskými vraty mě
ještě jeden z dozorců ujistil, že další návštěva už by nebyla tak příjemná a propuštění
na podmínku zcela bez šance. Vše jsem mu odkýval a s oběma dozorci jsem si potřásl
rukou. Poté se vrata otevřela a já byl konečně opravdu volný.
Měl jsem u sebe pouze zbytek peněz z vězeňského konta, klíče od domu a úplně vybitý
mobilní telefon. Po celodenním cestování jsem konečně přijel do své rodné domoviny. Potkal
jsem cestou několik lidí, kteří mě buď nepoznali, nebo mi dosud neodpustili to, co jsem před
čtyřmi lety provedl. Rodina mě přijala kupodivu vřele, především díky tomu, že jsem si dodělal vzdělání a hned si hledal práci. Po zbytek trvání podmínky jsem docházel k probačnímu
pracovníkovi na konzultace a průběžně ukazovat výsledky svého začleňování do společnosti.
Určitě vás zajímá, jak to dopadlo s mou milou… Rozešla se se mnou několik týdnů
po mém převozu do Valdic. Poslala mi dopis, ve kterém mi psala, že by tak dlouho nevydržela čekat, ale já věděl, že se za mě stydí. Na tento dopis jsem jí dosud neodpověděl.
Už ani není důvod. Mám práci a novou partnerku, se kterou bydlím a jsme spokojení.
Milí bratři a sestry, přeji nám všem, aby se nám nic podobného nestalo. Ďábel má mnoho
tváří a jen láska k našemu Pánu Ježíši Kristu nám může pomoci v boji proti pokušení.
Váš bratr Michal Tesař

PODĚKOVÁNÍ ZA DÁŠU BAČKOVSKOU
PONDĚLÍ 11. DUBNA L. P. 2022
V našem blanenském Dřevěném kostele jsme se za velké účasti rodiny, přátel, sousedů, kolegů, sester a bratří rozloučili s naší sestrou Dagmar Bačkovskou.
Od roku 2015 do roku 2021 byla předsedkyní Rady starších CČSH v Blansku.
Poděkovali jsme za život laskavého člověka, kterým pro nás byla.
Připomeňme si její život.
Narodila se v Moravské Třebové a dětství prožila ve Velkých Opatovicích. Měla k tomu
kraji silný vztah. Rodiče Ida a Josef Nárožní ji vychovávali spolu s bratrem Josefem
v lásce a dobrém zázemí v rodině.
Chodila na gymnázium do Jevíčka a toužila se stát asi vždy učitelkou. Ale pak se vydala
k biřmování a to se tehdejšímu režimu nelíbilo, tak měla zakázáno studovat pedagogickou
fakultu. Svého snu o tom, že bude učitelka, se nevzdala a stala se vychovatelkou ve školní
družině na Marxově ZŠ, hned vedle Dřevěného kostela v Blansku. Takže jí to místo bylo
taky souzeno.
Po otevření ZŠ Salmova (tehdy Terrerova) šla do nové školy hned při jejím budování
a zůstala tam téměř do konce své učitelské kariéry. Působila v pozici vychovatelky a později vedoucí vychovatelky školní družiny. Po revoluci byla rehabilitována a dostala šanci

od tehdejšího vedení, svých dobrých kolegů, učit první stupeň. Hlavně se specializovala
na elementaristiku v první a druhé třídě. Důležité je, že jí to vždy šíleně bavilo, a tak se
angažovala i mimo školu v různých tvořivých programech atd. Prostě své pedagogické
působení brala jako poslání.
Manžel Jirka Bačkovský byl bezva chlap a jejich vztah byl silný, prostě, jak to má vypadat. Vzali se v roce 1975. V 1978 se narodil syn Martin a dělal jim samou radost. Když
manžel v roce 2001 nečekaně zemřel, byla Dáša statečná a vše zvládla a žila dál pro své
blízké. Snažila se podnikat, k učení měla i obchůdek na Severu s oblečením a půjčovnou
a prostě žila. Poté přišla vnoučata, v r. 2003 Aďa a v r. 2006 Honza.
V roce 2015 se společně seznámili s vdovcem Emerichem (Erikem) Slabým. To už učila
samozřejmě ve Lhotě, kde ji to bavilo. Rádi s Erikem jezdili do Prahy a rádi s vnoučaty
chodili v létě na Náplavku a po metropoli.
Přišla však zákeřná nemoc. Chtěla
žít a opravdu nedala, jak sama říkala,
„té potvoře ani den
zadarmo“, prostě
bojovala. I s tátou
i s jeho věrnou kopií
Erikem byla šťastná.
Co ještě? Uměla hrát
na harmoniku, bavilo
ji něco tvořit rukama
a také vše kolem chaty v Jedovnicích, kde
mohla sázet skalku
a něco málo pěstovat
a budovat to tam.
Dáša s Erikem při bohoslužbách
V našem společenství byla vždy laskavou a klidnou sestrou, která se nažila pomoci a moudře řešit věci,
které se ve farnosti odehrávaly. S pečlivostí sobě vlastní vedla kroniku naší farnosti, která
je krásnou vzpomínkou na její dobré působení mezi námi.
Sám za sebe považuji za Dášin největší a nejskvělejší počin pro naši farnost, že se jí
společně s Erikem podařilo pro nás získat naši skvělou varhanici. V době, kdy našemu
varhaníkovi Jirkovi Pokornému docházely síly, byli to právě Dáša s Erikem, které napadlo oslovit Niky Slavíčkovou. Máme tak bezvadnou varhanici, zpěvačku a obětavého
člověka v jedné osobě.
V pátek 1. dubna L. P. 2022 jsem mohl ještě tři hodiny před tím, než Dášu Bůh povolal
k sobě, za nás všechny se s ní v nemocnici rozloučit a zaopatřit ji svátostmi.
Pane, děkujeme za její dobrou službu mezi námi a těším se v pravý čas s Dášou u Tebe
na viděnou. Pane, smiluj se.
Za všechny, kdo jsme ji měli rádi, bratr Martin

PROŽILI JSME
POCTA KOMENSKÉMU V SOBOTU 2. DUBNA L. P. 2022
Pod tímto mottem se nesl diecézní den naší Brněnské diecéze, který se konal v sobotu
2. 4. 2022 v Uherském Brodě a kterého jsme se s manželem zúčastnili.
Setkání bylo zahájeno v 10.00 hodin bohoslužbami, které vysluhoval bratr biskup Juraj
Dovala spolu s místní sestrou farářkou Ivou Pospíšilovou. Velmi pěkným kázáním posloužil bratr Juraj.
Po bohoslužbách následovala přednáška bratra patriarchy Tomáše Butty na téma «Komenský teolog». Byla to třetí část přenáškového cyklu o J. A. Komenském. Přednáška
byla velmi zajímavá, přiblížila nám Komenského jako teologa i jako člověka. Bratr patriarcha napsal a vydal k výročí 430 let od narození J. A. Komenského knihu «Za světlem
moudrosti s J. A. K.». Několik výtisků rozdal po přednášce.
Následoval přesun na místní faru, kde ochotné farnice připravily pohoštění. Potom
jsme se my, kteří jsme měli zájem, vydali do místního muzea J. A. K. na výstavu k tomuto
výročí instalovanou. Výstava je velmi rozsáhlá a obsáhlá, obsahuje spoustu zajímavého
materiálu, fotografií, dobových map a předmětů od doby mládí až po úmrtí J. A. Komenského. Opravdu stojí za zhlédnutí.
V 15.00 hodin následoval v Chrámu Mistra Jana Husa koncert pěveckých i hudebních
sborů, výběr z barokní hudby. Vše bylo velice pěkně a pečlivě připraveno a provedeno.
Celý den byl pro nás velkým zážitkem.
Děkujeme Pánu, že jsme mohli tento den prožít v příjemném prostředí.
Lidka a Jiří Hadačovi z Vyškova
SEDEROVÁ VEČEŘE PRO DĚTI
Ve Svatém týdnu místo setkání s dětmi v hodinách náboženství jsme se společně setkali
i s některými rodiči na Sederové večeři. Martinka Bulgurovská za pomocí rodičů připravila
pro děti všechny pokrmy. V úterý 12. 4. jsme tak společně prožili ještě jednu židovskou večeři. Pro děti
to byl mimořádný zážitek.
Bohu díky.
MK

Děvčata
zapalují menoru
na začátku
sederové večeře
pro děti.

SVATÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN V BLANSKU L. P. 2022
Do velikonočního týdne jsme v naší blanenské farnosti vstoupili vlastně již bohoslužbami
s udílením popelce na Popeleční středu večer. Tím začala naše šestinedělní příprava
na slavení velikonočního tajemství. Kající postní bohoslužby probíhaly každý pátek.
Malou zajímavostí našeho letošního postního směřování k největším svátkům v roce bylo
to, že při bohoslužbách byla každou neděli křestní slavnost dětí. Tedy šesti novorozeňat.
Bohu díky.
Na Květnou neděli
10. dubna jsme
prožili slavnost
s ratolestmi.
Průvodem
z prostoru před
kostelem jsme
vstupovali
kostelními dveřmi
symbolicky
do Svatého týdne.
První bohoslužba Květné neděle před kostelem
Součástí bohoslužby bylo čtení prvního evangelia před kostelem, následoval průvod,
bohoslužby se svátostí Pokání a pašijemi. Zelený čtvrtek 14. dubna večer v 17.30 hodin
byla bohoslužba v Blansku – kostele s obřadem umývání nohou a svátostí Pokání.

Obřad umývání nohou na Zelený čtvrtek
Zvony dozněly a muži a děti začali místo pravidelného zvonění hrkat s hrkačkami. Společným Sederovým večerem začala další část dne. Rozpětí věku účastníků bylo od půl
roku do 90 let, tj. téměř celé jedno století. Padesát tři spokojených spolustolovníků se
rozcházelo v deset večer v noci od jednoho stolu. Letos i s hodem pravého beránčího masa.

Na Velký pátek 15. 4.
v 17.30 hodin bratr farář
vedl podle misálu velkopáteční obřady za pomoci
lektorů, kteří si podělili
jednotlivá čtení. Po bohoslužbách byl ještě kostel otevřený k modlitbě.

Sederová večeře
na Zelený čtvrtek

V 19:00 hodin měli
venkovní křížovou
cestu v Černé Hoře ještě
dospělí. Účastnilo se
přes 70 bratří a sester.
Závěrečná pobožnost se
konala na vrcholu kopce
v kapli, kterou užíváme
Čtení Pašijí na Velký pátek
k bohoslužbám. Na Bílou
sobotu 16. 4. byl celé dopoledne a odpoledne
otevřený kostel k tiché modlitbě, kdy sem mnozí
přicházejí. Ve 20 hodin začala na farní zahradě
tajemná noc Ježíšova vzkříšení.

Začátek slavnosti Vzkříšení Páně

Slavnost začala zažehnutím ohně, vnášením velikonočního světla do tmavého kostela,
křtem šestnácti dospělých a obnovou křestních slibů ostatních. Hodinu před půlnocí bohoslužba skončila, a tak dozněl i závěrečný hlas zvonů, které se po odmlce opět rozezněly.

Společná fotografie našich křtěnců na Bílou sobotu
O Hodu Božím 17. 4. v 9 hodin v Blansku – kostele byly nejslavnější bohoslužby v roce
s poděkováním za velikonoční pokrmy. Pokřtění dospělí na Bílou sobotu o Hodu Božím
přijali poprvé svátost večeře Páně.

Mimo to proběhly
spousty bohoslužeb ve Svatém
týdnu ve střediscích blanenské
i vyškovské farnosti. Díky Vzkříšenému Pánu
za krásné prožití
letošních Velikonoc. Děkujeme
MNOHOKRÁT
všem účastníBohoslužba na Hod Boží velikonoční.
kům bohoslužeb
za ochotu spoluslavit Svatý týden, varhaníkům, kostelníkům, našim zpěvačkám a za vaše
finanční dary do sbírek.
Rada starších v Blansku

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ NA BLANENSKU
Naše náboženská obec Blansko má svůj farní kostel v Blansku, ale také několik dalších
obcí, kde se pravidelně setkáváme k bohoslužbám, ale má jen jednoho faráře. Protože
bratr farář je ještě administrátorem na Vyškovsku, jsou tradičně
bohoslužby oslavy Vzkříšení Páně
rozvrženy do tří dnů. Kromě velikonočních bohoslužeb v Blansku
jsme se setkali o letošních Velikonocích na všech dalších místech
a prožili společně radost ze zmrtvýchvstalého Pána.

Vigilie Vzkříšení Páně v Rudici
na Bílou sobotu
Místní bratři a sestry rádi přijali pozvání ke svátečním chvílím
ve společenství církve na Bílou
sobotu 16. 4. 2022, na Hod Boží
velikonoční 17. 4. 2022 a Velikonoční pondělí 18. 4. 2022.

Hod Boží velikonoční na Brťově
Díky za hojnou účast místním
i naší varhanici Niky za doprovod při všech bohoslužbách. Také děkujeme místním
za veškerou přípravu k důstojnému slavení. Přejeme
všem radost ze vzkříšeného
Pána.
RS v Blansku
Bohoslužby na Velikonoční
pondělí 18. dubna L.P. 2022

VELKÝ PÁTEK V ČERNÉ HOŘE
Po velkopátečních bohoslužbách v blanenském
dřevěném kostele jsme se společně s bratřími
a sestrami z Černé Hory, Lysic, Brťova a dalších míst setkali v 19 hodin na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře. Na vrcholu kopce stojí Kaple
Sv. Rodiny, kterou užíváme k pravidelným bohoslužbám.
Ke kapli vede venkovní křížová cesta. Každoročně ji večer na Velký pátek společně prožijeme
a zakončíme společnou modlitbou v kapli. V letošním roce se nás na tuto duchovní pouť vydalo
70 bratří a sester. Věříme, že se nám podaří tuto
dobrou tradici udržet i do dalších roků.
Blanenští poutníci

První zastavení Křížové cesty
v Černé Hoře

POŽEHNÁNÍ
Co je vlastně požehnání? Oslovuje hlubokou touhu člověka být požehnaný. Nejrozšířenějším židovským a posléze křesťanským požehnáním se stalo Áronské požehnání ze
Čtvrté knihy Mojžíšovy 6, 22-27. Áron má žehnat na Hospodinův příkaz synům Izraele
těmito slovy: «Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou
tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem.» Mluví se
zde o ochraně, o milosti, o jasné Hospodinově záři, která má moc otevřít člověka k jinému pohledu na svět a na jeho situaci. Ozáření vede k ochraně Boží, k nabízené milosti,
k pokoji se sebou samým, s lidmi i s celým stvořením. Požehnání má způsobit změnu,
která vede k upokojení mysli. Ať je situace jakákoliv, Hospodin jde ve stopách člověka
jako ten, který zná chmury, obavy, radosti, prohry i vítězství. Nechat se vést požehnáním
znamená spolehnout se, zbavit se strachu. Požehnání patří do života. V bohoslužbách má
také své pevné a nenahraditelné místo. (Podle Matěje Opočenského, Katakomby 2013)
Každý křesťan je oprávněný k tomu, aby žehnal,
protože je sám Bohem
požehnaný, stává se požehnáním pro druhé, píše
benediktinský mnich
Anselm Grün ve své
knížce Jsi požehnáním,
vydané Karmelitánským
nakladatelstvím v roce
2007. Požehnání mají
Naši křtěnci na Bílou sobotu přijímající požehnání ve svém křtu

základ v Bibli i v církevní tradici. Jak požehnání vykládají biblické příběhy? Požehnání
je jedním u ústředních témat Bible. Už na začátku stvoření člověka požehnal Hospodin
Adamovi a Evě. (Genesis 1, 28) Praotcem Izraele a otcem víry je Abrahám. Jemu Bůh
zaslíbil: «... v tobě budou požehnána všechna pokolení země.» (Genesis 12, 2n) Požehnání
spočívá nejen v plodnosti, ale i vyvolení. Požehnaný a vyvolený ví, že je Bohem chtěn
a bezpodmínečně přijat, protože mu Bůh řekl své ano. Člověk přestává vnímat zátěž svých
nedostatků. Být požehnán znamená vykročit na cestu pod ochranou Boží ruky a v důvěře,
že Pán v něm vytvoří novou skutečnost. Příběh nočního požehnání pro Jakuba (Genesis 32,
27-29) je zápasem, psychologicky řečeno, s vlastním stínem, se svou útočností, špatností
a životní lží. Jakub zvítězí, Bůh mu požehná a dává mu nové jméno, jeho život dostává
novou kvalitu.							
Vaše sestra Jana
PODĚKOVÁNÍ OD RODINY ALEXOVY
Rád bych touto cestou poděkoval celému realizačnímu týmu za znovuobnovení tradice
Sederové večeře. Po době covidové to byl další z radostných aktů setkávání se ve společenství farnosti, o čemž nejlépe svědčí
samotná účast více než 50 farníků přímo v Blansku a nás Alexíčků online
z pohodlí našeho domova. Martinka
nám přeposlala sederovou kuchařku
a text provázející celý večer a Terezka nám umožnila připojit se k Vám
online, takže jsme mohli prožít celý
večer společně s Vámi i s naším týdenním miminkem Juráškem a dvouletou
neposednou Klaudinkou.
Jelikož působnost našeho faráře Martina zdaleka přesahuje hranice několika
Jiříček, Klaudinka, Boženka, Jirka Alexovi
okresů, můžeme to brát i jako pilotní
a babi Bobi
zkoušku možných budoucích online
událostí pro bratry a sestry, kteří se z různých důvodů nemohou akcí účastnit osobně. Jen
ty macesy a beránka si pak každý musí upéct «offline» :-)
S diky a pozdravem						
Alexovi a babi Bobi

––– VYZNÁNÍ SESTRY JANY ŽIŽKOVSKÉ –––

Ahoj Martine, děkuji za krásné Velikonoce, které jsme mohli prožít.
7 let
7 let jsem čekala, až bude správný čas pro návrat,
7 let trpělivého čekání,
7 let mimo společenství,
7 let na poušti (s občasným nahlédnutím k prameni v oáze 2 varhanické kurzy a přátelé v nich),
7 let hledání cesty – ty cesty byly klikaté, nerovné, hrbolaté.
Podařilo se. Našli jsme společenství, kde se cítíme dobře.
Našli jsme prostor, kde se i Filip cítí dobře. Nemá potřebu utíkat, kývat se.
Pro někoho drobnost, ale nepřítomnost soch, zdobení, prostě čistý prostor je to, co
potřebujeme. Těšíme se na další neděli. 			
Jana, Filip, Sebastián Aleš.

––– PŘÍPRAVKY PRO SNOUBENCE –––
V dubnu L. P. 2022 proběhl v naší blanenské farnosti desátý !!! cyklus přípravek pro snoubence na svatební obřady. V řijnu L. P. 2021 proběhl první cyklus společných přípravek.

Část spolupracovníků, kteří se podílejí na svatebních obřadech a jejich
přípravě (z levé strany) Liduška (houslistka), Martin (varhaník), Martin
(farář), Martinka a Robi (vztahový večer pro snoubence), chybí Laďa
(administrace dokumentů a jednání s úřady) a Terezka (matriky a zápisy).
V těchto deseti cyklech jsme měli možnost poznat již 177 nových párů. Rádi pomáháme
na těchto setkáních bratru faráři Martinovi. Je příjemné, s kolika lidmi jsme se mohli
za celou dobu poznat a mohli jsme být součástí jejich přípravy pro velký den jejich života.
Přejeme všem snoubencům krásný den svatební, požehané manželství a našemu faráři
Martinovi, aby další svatební sezonu opět úspěšně zvládl. Hodně síly od Pána!
Martina a Robertto Bulgurovští
ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ V SOBOTU
23. DUBNA 2022
Každý rok se koná v Rudici milé
setkání s požehnáním dopravních
prostředků a také s požehnáním jejich řidičům. Bratr farář Martin přijel
za námi přímo ze svatebního obřadu.
Všem nám popřál šťastné cesty, pěkné vyjížďky a dobré návraty. Ať nás
Při žehnání dopravního prostředku
Boží požehnání provází!
s Robertem Možným z Bukovinky v Rudici
Motorkáři nejen z Rudice

ÚČASTNÍCI KOMENSKÉHO SEMINÁŘE MUSELI BÝT EVAKUOVÁNI
POŽÁR V DEJVICÍCH
Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná – J. A. Komenský.
Komenský – posel porozumění. Tak byl pojmenován seminář k 430. výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského v Praze–Dejvicích.
Toto duchovně-kulturní setkání pořádala Církev
československá husitská společně s Národním
pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského v rámci projektu Odkaz české reformace. Proto jsme ve čtvrtek posledního března vyrazili rychlovlakem Svitava z Blanska do Prahy.
A nelitovali jsme. Z Wilsňáku – Hlavního nádraží
jsme šli pěšky, Prašnou branou na Staroměstské
náměstí k Staroměstskému orloji a přes Mánesův
most kolem Pražského hradu podél Bílkovy vila
na Hradčanech a Písecké brány do Dejvic. Vlastní akce v Husově sboru byla rozdělena na části
historicko-kulturní J. A. Komenský v historii
a umění, filozoficko-teologickou Aktuálnost
Komenského myšlení a nábožensko-pedagogickou část Komenský ve výchově a praxi církve.
Jednotlivé sekce byly vkusně orámovány kulturními vsuvkami v podání Dity Vích
Hořínkové a jejího syna Filipa Antonia i vokálního souboru Dyškanti pod vedením docenta Martina Horyny. Přes polednem se však začaly dít věci. Husovým kostelem se
začal šířit zápach. POŽÁR. EVAKUACE! Začal hořet motor varhan a kouř zamořil celý
kostel a přilehlé prostory. Evakuace
byla pořadateli provedena velmi rychle
a organizovaně načež pražští hasiči přijeli v cuku letu. Požár byl zlikvidován
a celý kostel odvětráván, vždyť kvůli
smradu a kouři skoro nebylo vidět. Ale
to už jsme byli dávno venku a evakuovali jsme se do nedaleké restaurace a jídelny Jídlovice, kde jsme si dali oběd.
Po přestávce se pokračovalo v náhradních prostorech v Komenského sále.
Jeden z nejlepších referátů přišel v samotném závěru. Vystoupení spisovatelky Kláry Smolíkové bylo nejpoutavější. Zakoupili
jsme zábavné knihy paní spisovatelky i zajímavé a poučné svazky a spisy Jana Amose
Komenského. Dita Vích Hořínková, Filip Antonio, požár, evakuace, Dyškanti, Martin
Horyna, Marek Feigl, Klára Smolíková – toť skvělý zážitek. Díky organizátorům a všem,
kdož mají na akci podíl. Komenský může být spokojen.
Jiří Vymětalík

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
––– O D P U Š T Ě N Í –––
Co je to odpuštění? Odpuštění je projev milosti, proto si je nelze zasloužit. Když
se proti někomu proviníme, musí se ten druhý rozhodnout, zda nám bude oplácet zlým,
jestli se nám bude mstít, nebo nám odpustí. Odpustit neznamená zapomenout, ale nevzpomenout. Pokud druhému řekneme, že jsme mu odpustili, ale při každé příležitosti
mu jeho prohřešek připomeneme, znamená to, že jsme mu ve skutečnosti neodpustili.
Pokud se ve svých myšlenkách stále znovu zabýváme svým selháním, znamená to, že
jsme neodpustili sami sobě.
Proč je důležité odpouštět? Je třeba si především uvědomit, že každý z nás potřebuje
odpuštění, protože každý z nás někdy (ať vědomě nebo nevědomě) někomu ublíží. Dále
je třeba si připomenout, že pokud viníkovi neodpustíme, ublíží to více nám, než jemu.
Odpuštění druhému je nutné pro NAŠE duševní zdraví, to vám potvrdí každý psycholog.
Oplácení, msta vede vždy dříve nebo později k nenávisti. Odpustit musíme dokázat i sobě!
Kdo může odpustit hřích? Lukáš 5, 21: Zákoníci a farizeové začali uvažovat: „Kdo
je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh?“ Izajáš 43,
25 [ČSP]: „Já, já jsem ten, kdo mažu kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat
nebudu.“ Matouš 6, 12-15 [NBK]: „a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš
nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, ani váš Otec neodpustí
vaše prohřešky.“Efezským 4, 32: „buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte
si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Hříchy může odpustit pouze Bůh. Ale
požaduje od nás, abychom odpustili těm, kteří se provinili proti nám. Dokonce to dává
jako podmínku, aby On odpustil naše viny nám. Má odpuštění druhým nějakou podmínku? NE! Druhým máme odpustit i v případě, že se nám neomluví, dokonce i v případě
těžkých provinění (dokážeme to? – představte si, že by vám někdo např. zavraždil vaše
dítě). Někdy je to velmi těžké, přesto nás Bůh vede k tomu, abychom odpustili. Máme ale
právo na spravedlnost. I přes naše odpuštění by člověku neměl projít zločin beztrestně,
už kvůli ochraně dalších potenciálních obětí. Pokud my někomu ublížíme, je třeba se mu
omluvit. Osvobodí to nás oba, umožní to očistit náš vztah a případně jej znovu nastartovat.
Co si ale počít, když člověk, kterému jsme ublížili a chceme se mu omluvit, zemře dříve,
než k omluvě dojde? S mrtvými nemůžeme navázat spojení, Bůh nám to také přímo zakazuje (Kazatel 9, 5-6; Deuteronomium 18, 9-12). 1. Petrův 5,7: Všechnu ‚svou starost
vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Řešením je, že tento problém svěříme svému Bohu.
Kolikrát máme druhému odpustit? Matouš 18, 21-22: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?
Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát
sedmkrát.“.Odpouštět druhým máme stále znovu (tak jak stále znovu Bůh odpouští nám).
Co je podmínkou Božího odpuštění? 1. Janův 1, 9 [ČSP]: Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.
Podmínkou Božího odpuštění hříchů je (kromě toho, že odpouštíme těm, co se provinili
proti nám), že své hříchy vyznáváme. Co to znamená „vyznávat své hříchy“? Nezname-

ná to, že si musíme vzpomenout na každý konkrétní zlý čin, který jsme vykonali, nebo
na každou zlou myšlenku. Znamená to především, že si uvědomujeme, že jsme hříšníci
a bez Boha jsme ztraceni, přitom nežijeme svévolně, bezohledně, pouze podle svých
představ, ale snažíme se žít v souladu s Božími přikázáními a radami. To předpokládá
naši víru, tedy důvěru k Bohu.
Co je dřív – vyznání hříchů nebo jejich odpuštění? Koloským 2, 12-23 : S Kristem
jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí
vzkřísil z mrtvých Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož
ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.Tak odzbrojil
a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Nikdo tedy nemá právo
odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vám neupírá podíl
na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své
mysli viděl při svém zasvěcování. Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo,
pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli
mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat: neber to do rukou, nejez, nedotýkej se
– jako byste stále ještě byli v moci světa? Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které
se použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování
nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. Bůh nám všechny
hříchy předem odpustil. Mohl to učinit pouze díky Ježíšově oběti – jeho smrti na kříži.
Význam to ale pro nás má pouze tehdy, když své hříchy vyznáváme, to znamená, že si
uvědomujeme svůj stav hříšníka a toužíme žít v souladu s Božími principy. To se děje,
když důvěřujeme Bohu, Ježíši Kristu a přináší nám to ospravedlnění z víry. Římanům
3, 21-24.31: Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem
i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž
rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho
milostí vykoupením v Kristu Ježíši. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak,
zákon potvrzujeme. 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 tedy máme žít? Lukáš 6, 31-38: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak
jednejte vy s nimi.
Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť
i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to
očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám
to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase
dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět(e).
A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte
a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno;
dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou
měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Pokud tyto rady poslechneme, platí pro nás
ono „Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.“
Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

BOHOSLUŽBA
Sestry a bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím deváté pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby (2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. Nyní projednáme význam symbolu a slova
v liturgii Církve československé (husitské).

Československá (husitská) liturgie
Díl IX.
Síla symbolu a slova

Liturgie je svátostné dění. Na zvěstné úrovni liturgie je Boží slovo obsaženo ve dvou
podobách. Tou první je liturgický jazyk a tou druhou je liturgický symbol. Úloha slova je
v liturgii je určena zdrojem liturgické tradice a tím je Písmo svaté. Poslání Božího slova
se však neredukuje pouze na čtení, zpěv, modlitby a další úkony. Toto všechno se totiž
odehrává ve společenství. Nejde tedy pouze o slova, ale o jejich spjatost s tajemstvím
Božího slova.
Bůh se člověku zjevuje ve svém sdělení, proto se vztah Bůh-člověk děje skrze sdělení,
které se uskutečňuje v rovině lidského vnímání a je tak spojeno s lidskou mluvou. Liturgický jazyk je však řečí sakrální a není přístupný pouhým rozumovým předpokladem.
Jak porozumět liturgickým textům? Skrze výpověď víry o náboženské zkušenosti a jejich
vztahu k Bibli a tradici. Liturgický jazyk je třeba vnímat v souvislosti se slovem a tradičními rituály. Liturgická řeč doprovázená rituály užívá k zvěsti Božího slova a symbolu.
Provázanost slova a symbolu předznamenává spojitost Božího slova a svátostí, jestliže
se v obojím Boží slovo děje, znamená to, že svátost je podoba Božího jednání ve slově.
Slovo i symbol se tak setkávají v mysterión liturgického zpřítomnění Kristova tajemství.
Ze slova se stává Logos a ze svátosti Mysterium, což následně obojí a jedno jest.
Pasivita je nepřítelem liturgie. Liturgie je komunikační proces, který rovněž vyžaduje
zpětnou vazbu. V komunikaci liturgie zakoušíme liturgický jazyk a liturgická znamení. Jak
jsme o tom hovořili v předchozích dílech, významnou součástí liturgie je nejen předsedající,
ale i celá obec. Komunikační rovinou liturgie následně zakoušíme přítomnost Krista skrze
slovo a znamení. Tomáš Akvinský považuje za znamení to, prostřednictvím čeho dospíváme
k poznání něčeho jiného. Symbol sestává z viditelné části a z naznačované mimosmyslové
skutečnosti. Dle Guardiniho symbol vzniká tehdy, když něco vnitřního – duchovního nachází své vyjádření skrze vnější – tělesnou či materiální podobu. Nejedná se však o nějakou
formu intelektuální spekulace. Nitro, reálně jsoucí, se otevírá vnější podobě, která na vnitřní
formu zřetelně odkazuje. Symbol je jasně definovaný a nemůže zároveň znamenat něco
jiného. Např. dle Tillicha odlišujeme symbol a znak. Symbol je tím, co spojuje jeho odkaz
a zároveň vnější formu, znak je pouze vnější forma a část symbolu.
V liturgickém symbolu je tedy přítomný dialektický proces, který známe z historie
náboženství. Posvátnost se skrývá v profánním předmětu a tato posvátnost není patrná
všem. Základní symboly, tzv. ideogramy, mohou mít povahu např. metafory. Původními
křesťanskými symboly jsou tzv. akrostichy. Jde o rozšířený symbol ryby s nápisem ICHTHYS (tento symbol můžeme v naší době vidět v podobě nálepky na automobilech těch
řidičů, kteří se hlásí otevřeně ke křesťanství), nebo XP – XPICTOC, nebo IHS – Ježíš.

Nesmíme zapomínat, že tyto symboly jsou člověku dány. Nelze je logicky dokázat, ale
prožít.
Symbolickou povahu mají také rituální úkony; lití vody při křtu, kladení rukou při
biřmování či svěcení, příprava stolu Páně, lámání chleba, pozdravení pokoje či oheň.
Rovněž předmětné věci mají charakter symbolu, tj. kříž, kalich, svíce a další. Symbolem
jsou i veškeré vnější architektonické formy, jako samotné sbory, jejich exteriéry a interiéry,
vč. oděvů a insignií. Co je však zásadní – všechny tyto symboly však musí být spojeny
i se slovem, které zajišťuje jejich správné pochopení a použití pro komunikaci.
Významným umělcem naší církve byl symbolista František Bílek. Jeho dílo bylo právě
výrazem propojení výtvarného sdělení a slovního výkladu. Obojí tak organicky slouží
jako výrazový prostředek společné myšlenky.
Váš bratr Mgr. Michal Ševčík

NAŠI KNĚŽÍ
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili
na Blanensku i Vyškovsku. V květnovém čísle si představíme sestru farářku Petru
Vítkovou. Nebyla sice blanenskou farářkou, ale v šedesátých letech dvacátého století
obětavě v naší blanenské farnosti vypomáhala s bohoslužbami. Na Vyškovsku byla zase
v osmdesátých a devadesátých letech tzv. administrátorkou a někteří si ji také pamatují.
Připomeňme si ji článkem, který napsal Marcel Sladkowski.
P.S.: Psáno v den 63. výročí kněžského svěcení sestry farářky Petry Vítkové.
„V neděli 20. 3. navečer byla v Domě důstojného stáří z tohoto života odvolána sestra
farářka Petruška Vítková.“ Tato slova Jitky Bednářové, (spolu)zakladatelky a první ředitelky
domova, rozšířila po církvi zprávu, že v tomto ústavu vzešlém z prostředí brněnské diecéze
skončila v takřka 91 letech pozemská pouť duchovní, jež byla s Brnem spjata od 60. let.
Ale zdaleka nejenom s ním. Narodila se 28. května 1931 v rodině legionáře Jana Svobody
v Táboře, kde byla se sestrou Čestmírou od mala činná v mládeži zdejší náboženské obce.
Obě dívky pak svůj další život spojily s duchovenským povoláním: starší Čestmíra v Ostravě,
mladší Petra v domovské plzeňské diecézi. Nejprve jako kazatelka na různých místech,
nejčastěji v Soběslavi, kde také v březnu 1959 přijala svátost
kněžského svěcení. Od roku 1964 působila v Brně, kde prošla
několika farnostmi, nejdéle sloužila jako farářka v Černovicích
(1970–1987) a Králově Poli (1987– 1989). V šedesátých letech
dvacátého století obětavě v naší blanenské farnosti vypomáhala
s bohoslužbami.

Sestra farářka Petra
Vítková v době působení
u nás na Blanensku

Na Vyškovsku byla v osmdesátých a devadesátých letech tzv.
administrátorkou. Následný odchod do důchodu byl v případě
sestry Petry vskutku formální, jednak dál vypomáhala
v náboženských obcích v Brně a v okolí, jednak ji nemohl
přehlédnout nikdo, kdo se účastnil církevních setkání na různých
úrovních. Vždy pohotová v diskusích, s ráznou přímostí
a formulační přesností ponoukala ke kritickému myšlení někdy
i lidi o generace mladší. Vždy opřená o poctivý grunt služebnosti,

jak ji spatřovala pro sebe a pro církev zejména v odkazu zakladatele dr. Karla Farského.
Tak jsme ji znali donedávna, teprve až v necelém posledním roce se svěřila do laskavé péče
brněnské Betanie. Ještě jsme ji v diecézi k loňským devadesátinám stihli potěšit knížkou
příznačně nazvanou Petra Vítková ve službě církvi. Tam se čtenář o jejím naplněném životě
dozví víc. Ještě drobná vzpomínka: v osobním rozhovoru či psaní měnila sestra farářka
řečnickou ráznost citem a empatickou pozorností. Vděčně vyznávám, jak se zkušeností ženy,
jež sama prošla nejedním úskalím života, uměla svým slovem povzbudit a hojit. Její přání
„milostiplné velikonoční svátky“ jsem před šesti lety vnímal úlevně skrz vlastní životní kříž.
Doprovodila je tehdy pohlednicí s rozpřaženou náručí Krista. Chci dnes oplatit ten pozdrav
i obrázek, milá sestro farářko. S vírou, že vás Vzkříšený Pán uvítal ve svém království.
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 květnu 2022 se modlíme a prosíme za následující:
Pamatujme v květnu 2022:
 NA ženy v našich společenstvích a děkujme za jejich službu. Modleme se za kreativitu
v tom, jak mohou ženy uplatnit své obdarování a schopnosti plně v kontextu církve, nad
rámec služeb, které se ženám tradičně nabízejí.
 NA moudrost pro ženy rozeznat Boží vůli na jejich jedinečné životní cestě. Ať už se
rozhodnou více věnovat mateřství, či chtějí využít své dary v zaměstnání a děti třeba
nemít, nebo hledají cestu, jak zvládnout obojí. Kéž mají pokoj a zdar v každé oblasti,
kam je Bůh postavil. Kéž zvládnou často hlubokou únavu a vyčerpání a muži jsou jim
skutečnou pomocí.
 NA dívky a ženy, které zápasí se sebehodnotou a sebepřijetím, podceňují se a jsou
pod tlakem srovnávání se se svým okolím. Aby ženy v církvi byly samy sebou přijaté
a sebevědomé. (Vždyť žena je korunou stvoření a je škoda, když o tom neví.) Za vzory
a hluboká přátelství mezi ženami napříč generacemi. Za ženy, které budou ochotné
otevírat své radosti i zápasy druhým ženám.
 NA ženy, které jsou obětí domácího násilí, a ženy samoživitelky. To, aby církev,
a zvláště muži v ní, netolerovali žádnou podobu verbálního, emocionálního, duchovního,
finančního nebo sexuálního zneužívání či násilí na ženách nebo jiné nepřijatelné jednání
vůči ženám, které by se krylo za falešným pojetí mužské autority.
 NA manželky kněží a vedoucích v církvi, které často prožívají frustraci, že musí o manžela
soupeřit z církví. Modleme se za jejich manželství.
 NA ženy kazatelky, jáhenky a farářky, aby byly dobrými svědky Vzkříšeného Pána všem
bratrům a sestrám.
Amen.

LUŠTÍME

Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme
a odměníme knihou.
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BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2022
Neděle
MISERICORDIAS
DOMINI
2. neděle po Velikonocích

1. 5.

Text evangelia:
Jan 21, 1-14
Zpíváme píseň: 255, 260
Úterý

3. 5.

Pátek

6. 5.

Sobota

7. 5.

Neděle JUBILATE
3. neděle po Velikonocích

8. 5.

Text evangelia:
Jan 10, 22-30
Zpíváme píseň: 248, 260

7:45
9:00
11:00
15:45
17:00
17:00
18:30
15:00
17:30
18:45
17:00
18:30
7:45
9:00
10:00
14:00
15:30
17:00
18:00

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

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Seniorcentrum
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Oslava svátku matek
Kaple sv. Rodiny
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu

Úterý

10. 5.

Pátek

13. 5.

Neděle CANTATE
4. neděle po Velikonocích

15. 5.

Text evangelia:
Jan 13, 31-35
Zpíváme píseň: 249, 260

Úterý

17. 5.

Pátek

20. 5.

Neděle ROGATE
5. neděle po Velikonocích

22. 5.

Text evangelia:
Jan 14, 23-29
Zpíváme píseň: 250, 260

Úterý

24. 5.

Čtvrtek
Nanebevstoupení Páně

26. 5.

Pátek

27. 5.

Neděle EXAUDI
6. neděle po Velikonocích

29. 5.

Text evangelia:
Jan 17, 20-26
Zpíváme píseň: 262

Úterý

31.5.

15:00
17:30
18:45
7:45
9:00
11:00
15:45
17:00
17:00
18:30
15:00
17:30
18:45
7:45
9:00
11:00
14:00
15:30
17:00
18:00
15:00
17:30
19:00
17:30
18:45
7:45
9:00
11:00
15:45
17:00
17:00
18:30
15:00

Blansko
Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Brťov
Ježkovice
Račice
Rousínov
Vyškov
Blansko
Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Brťov
Černá Hora
Křtiny
Račice
Ruprechtov
Blansko
Blansko
Černá Hora
Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Brťov
Ježkovice
Račice
Rousínov
Vyškov
Blansko

Seniorcentrum
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Seniorcentrum
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple sv. Rodiny
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Seniorcentrum
Dřevěný kostel
Kaple sv. Rodiny
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
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

