FARNÍ ZPRAVODAJ
červen 2022

ročník 25

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

BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ČERVEN:
„Radost z Hospodina je vaše síla!“ (Nehemiáš 8,10)
Milé sestry a milí bratři,
radost je přirozený stav věcí. Když jsme šťastní a máme radost, znamená to, že je vše
v pořádku, vše jak má být. Náš život plyne v Boží harmonii. Radost je přirozený stav věcí.
To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Častokrát už ani
nevíme proč. Je to nemoc duše. Učitelé duchovního života, tzv. pouštní otcové, vnímali
vnitřní radost, veselost srdce jako součást zdravého života z víry. Jestliže byl nějaký mnich
nadmíru utrápený, úzkostný, až depresivní, věděli, že se někde stala chyba. Někde sešel
z cesty. Zabloudil. Potřeboval opět najít směr a nastartovat se, aby žil v radosti Božího
dítěte. Apoštol Pavel na mnoha místech zdůrazňuje čistou radost jako základní přiznání
se ke Kristu: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Filipským 4,4).
A jinde: „Stále se radujte“ (1. Tesalonickým 5,16). Bůh je radost, štěstí, světlo a láska...
Setkávám se s mnoha smutnými lidmi a vane na mne jejich skličující smutek. Člověk
často už ráno vstane a říká si: V tento den mě nic pěkného nečeká, zase budu plnit rutinní
povinnosti a strhne mě proud každodenního shonu. Do toho přijde hloupý šéf, výčitky
od partnera, spousta starostí... Je to začarovaný kruh beznaděje. Svět je ale krásný, je dílem
věčného Ducha. Život je krásný. Bůh je radost, štěstí, světlo a láska... Důvodů, proč mít
radost a být šťastný, je nekonečně mnoho. A nejde o klišé, o povrchní způsob nahlížení
na život v intenci hesla „keep smiling – vždy s úsměvem“. Mluvíme tu o základní vlastnosti Božího světa. Radost je trvalou součástí Božího úmyslu stejně jako stvoření a jako
Boží iniciativa záchrany člověka. Radost v srdci je přirozený stav věcí. Vše je, jak má
být. Mám radost, protože mě Bůh miluje.
Ráno otevřu oči a první myšlenka je: RADOST.
Mám radost, že žiji.
Mám radost, protože mě Bůh miluje.
Mám radost, protože svítí slunce.
Mám radost, protože dýchám.
Mám radost, protože jsem člověk,
lidská duše, otisk Boha stvořený pro věčnost.
Prostřednictvím Boží milosti jsem věčný.
Radost Vám vyprošuje váš bratr
Radost mě pozvedá do Boží blízkosti,
biskup Juraj Jordán Dovala
v radosti se stávám paprskem Božího světla.

MODLITBA NA ČERVEN
Měsíc červen otevírá létu okno,
sklízíme první plody
Tvé štědré ruky, Pane.
Školáci počítají dny,
kdy se zavřou dveře školy
a nastanou bezstarostné dny…
A my dospělí?
Díky, Pane, za krásný čas letní.
Amen

(Mirka Šidlová)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. AŽ 3. NEDĚLE
PO DUCHU SVATÉM
5. 6. Hod Boží svatodušní
6. 6. Pondělí svatodušní

12. 6. Boží Trojice
16. 6. Těla a Krve Páně
24. 6. Narození Jana Křtitele
29. 6. Apoštolů Petra a Pavla

O Duchu svatém „Bože, Duchu svatý, Utěšiteli, který přicházíš, abys nám byl
po boku a ku pomoci; zdroji milosti, světla a všech nebeských darů, sestup na nás
nyní jako kdysi na apoštoly a obnov si a nově udílej v církvi Božské dary a tak
zbuduj z nás svůj svatý chrám. Naplňuj nás svou Božskou moudrostí a známostí
pravdy slova života a učiň nás příbytkem své svaté přítomnosti. Osvěcuj nás
paprsky věčného světla, ať v něm chodíme, žijeme i umíráme a druhým na cestu
spásy svítíme. Propůjčuj nám pravé, obecné kněžství a učiň nás tak modlitebníky,
kteří se ujímají břemen druhých, a tak v tobě oslavují Otce i Syna navěky. Amen.“
Bratr farář Václav Mikulecký
„On je pramenem posvěcení, světlem rozumu; každému rozumu dává ze sebe
jakoby jakési osvícení, aby se dopátral pravdy... Svou podstatou je jednoduchý, ale
působí rozmanitým způsobem. Jako je celý v jednotlivých bytostech, tak je i všude
celý. Je rozdělován tak, že sám nic netrpí. Všichni na něm mají účast takovým
způsobem, že sám zůstává celý podobně jako sluneční paprsek. Ten jako by byl
přítomen u jednoho, kdo se těší z jeho dobrodiní, a přece osvěcuje zem i moře
a prozařuje vzduch.“ 						
Basil Veliký

SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVNU
LETNICE, SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
ČI SVATODUŠNÍ SVÁTKY
V LETOŠNÍM ROCE PŘIPADAJÍ NA 5. A 6. ČERVNA 2022
(latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den). Letnice označují svátek, který slavíme 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení
Páně. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (Šavu‘ot). Teologicky se tento
svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha
svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.
Ve starověku slavila tento svátek církev již poměrně brzy; první zmínky se objevují
však až ve 3. století. Protože v křesťanském chápání letnicemi vrcholí padesátidenní

oslava Velikonoc, byly (a nadále jsou) letnice považovány za jednu z nejvýznamnějších
křesťanských slavností vůbec. Ve 4. století se začala v předvečer této slavnosti slavit vigilie
a po ní se slavil oktáv Seslání Ducha svatého. Liturgická barva letnic byla vždy červená.
Červená barva vychází z barvy ohnivých jazyků při seslání Ducha svatého na apoštoly.
Výpočet data slavení svatodušních svátků je závislý na výpočtu data Velikonoc, který se
však liší v západní a východní církvi. Letnice (Svatodušní neděle) připadají na padesátý
den po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod Velikonoční), počítaje v tom po starověkém způsobu i tento den; Seslání Ducha svatého je tak osmou nedělí velikonoční doby,
kterou tato doba končí.
SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – V LETOŠNÍM ROCE PŘIPADÁ
NA 12. ČERVNA Následuje další neděli po neděli Svatodušní. Obsahem tohoto svátku
je víra, že Bůh se nám dává poznat ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.
SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE – 24. ČERVNA
Jan Křtitel se narodil starším rodičům, Zacharijáši a Alžbětě. Toto narození zvěstoval
archanděl Gabriel Zachariášovi, který mu nevěřil, a proto oněměl až do provedení obřízky
Jana Křtitele. Jako mladý odešel Jan Křtitel do pouště, aby se připravil na své budoucí
poslání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku
30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným
a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které
křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze svých kázání odsoudil
i Heroda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Herodes ho
za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu,
což se brzy poté stalo – Herodes Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal setnout.
SLAVNOST PETRA A PAVLA –29. ČERVNA
Pohled na apoštoly Petra a Pavla může dodat důvěry každému z nás. Ani jeden z nich
nebyl bezchybný… Ale pro oba se stalo Boží odpuštění mocí, která nejen smetla jejich
hříchy, ale vybavila je i silou k životu a jejich poslání.
Petr je nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu,
zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, byl ženatý
a žil jako rybář se svou rodinou v městečku Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše
a následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou
církev“ (evangelium Matoušovo 16, 18). Tato slova ze Šimona učinila Petra (řecké slovo
Petra znamená „skála“) a později první hlavu církve.
Pavel je považován za prvního velkého misionáře světa. Pavel – Pavel z Tarsu – apoštol
národů – hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible, Nového Zákona. Byl
původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti křesťanům
do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a obrátil se a stal se pak naopak horlivým
zvěstovatelem Ježíše a je označovaný jako „apoštol národů“. Je počítaný i mezi apoštoly,
ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal. Díky
jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím
Připravil pro vás bratr Martin

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
PRVNÍ PŘIJÍMÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ PRO DĚTI
Na Slavnost Boží Trojice v neděli 12. června L. P. 2022 v 9:00 hodin v blanenském
Dřevěném kostele budou naše děti přijímat poprvé svátost Večeře Páně.
Všichni se společně radujeme, že Adélka Hlavičková, Evička Kapounová, Barunka
Dorazilová a Ríša Petres budou letos poprvé s námi přijímat dary stolu Páně. Přijďte je
podpořit svojí modlitbou, účastí i povzbuzením na další cestě víry.
Vaše Martina Bulgurovská
NOC KOSTELŮ VE VYŠKOVĚ 10. ČERVNA 2022
Jako minulé roky bude i letos náš kostel – sbor Dr. Farského na Masarykově náměstí 2
otevřený od 16:00 do 21:00 hod. Na programu bude výklad o historii budovy, fotografie
ze života farnosti a varhanní hudba našeho varhaníka Dalimila Ševčíka. Budou to chvíle
ke ztišení a modlitbě, možnost rozhovorů. Návštěvníky provázejí manželé Hadačovi.
Lidka Hadačová
NOC KOSTELŮ V BLANSKU 10. ČERVNA 2022
V našem blanenském dřevěném kostele bude otevřeno od 16:00 hodin do 22:00 hodin.
Program bude volný: bohoslužba, prohlídka kostela, zpěv chval, posezení a popovídání
si, zhlédnutí historických fotografií. Skvělý gospelový koncert prozáří tento krásný
večer.				
Za ochotné spolupracovníky PhDr. Jana Skácelová
GOSPELOVÝ KONCERT
Srdečně vás zveme na krásný zážitek, koncert gospelového sboru, v pátek 10. 6. 2022
v 17:30 hodin. V ten den se koná tzv. Noc kostelů. 			
JS
KONCERT BRATRA VARHANÍKA JAROSLAVA NEPILÉHO
Upřímně Vás zveme na příjemný koncert varhanního mistra bratra Jaroslava Nepilého
z Jaroměře. Nám dobře známý varhanní virtuos nás v neděli 19. 6. v 17:30 hodin potěší
svým uměním. Věřím, že rádi pozvání přijmete a uděláte si čas. Vaše sestra Jana

POŽEHNÁNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRÁZDNIN
V neděli 26. 6. 2022 bude při všech bohoslužbách udělováno osobní požehnání
VŠEM dětem, rodičům a prarodičům na prázdniny. Modlíme se za krásné prožití
prázdnin a Boží ochranu na cestách. Vyprošujeme také šťastné návraty domů.
Požehnáme také všechny dopravní prostředky, tj. auta, kola, motorky,
kočárky…
V Blansku začínají bohoslužby 26. 6. v 9:00 hodin. Po bohoslužbách se koná
zahradní slavnost se skvělým gulášem od Marcelky a Jirky a s pekařskými
delikatesami od Martina. Nenechte si slavnost ujít, v takové podobě jste ji
ještě nezažili!
Kdo nepřijde, bude opravdu litovat!!!

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
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 – ČERVEN 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 zvaný a vítaný.
Témata:
1.
Svatyně					
úterý 7. 6. 2022
2.
Kněžská služba ve svatyni		
úterý 14. 6. 2022
3.
Tematická hodina – Manželství		
úterý 21. 6. 2022
Izraelská modloslužba a její důsledky úterý 28. 6. 2022
4.
Biblické hodiny se konají každé úterý od 17.30 do 18.30 hodin
Překonejte ostych a přijďte, srdečně všechny zveme.
Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos
NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupin klubů „Dobré zprávy“, tj. setkávání pro děti. Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické
příběhy a rozumět základům naší křesťanské kultury.
V BLANSKU mají děti své setkání každé ÚTERÝ v 16:30 hodin;
V BOSKOVICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 15:00 hodin;
V LYSICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 16:15 hodin.
Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře. 			
MK
OTÁZKY, KTERÉ NÁS VE VYŠKOVĚ ZAJÍMAJÍ ČERVEN 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.
Témata:
1. Nová smlouva nahrazuje starou
2. Ježíš Kristus – naplnění zákona

středa 8. 6. 2022
středa 22. 6. 2022
Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ve Vyškově
V měsíci květnu L. P. 2022 se sešla vyškovská Rada starších na svém jednání ve středu
22. 6. v 19:00 hodin v sakristii kostela ve Vyškově.
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 Blansku
V měsíci červnu L. P. 2022 se sejde blanenská Rada starších CČSH na svém jednání
v pondělí 20. 6. 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

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
––– VÁLKY VE SVĚTLE BIBLE –––

Každá válka je nepochybně zlá a přináší lidem utrpení. Je vůbec někdy z křesťanského
hlediska přípustná? Je snad někdy dokonce nevyhnutelná? Někteří věřící (např. Svědkové
Jehovovi) odmítají jakoukoliv válku. Co nám k tomu říká Boží slovo?
V Bibli se s válkami setkáváme často. Některé dokonce nařídil sám Bůh. Deuteronomium
2, 24: „Vzhůru, táhněte dál a přejděte potok Arnón. Hleď, vydal jsem ti do rukou chešbónského
krále Síchona, Emorejce, a jeho zemi. Začni ji obsazovat a vydráždi je tak k válce.“ Když
Izrael ohrožovali Pelištejci, doporučil Bůh králi Davidovi dokonce válečnou strategii, díky
které nad nepřáteli zvítězil. 2. Samuelova 5, 17-25: Když Pelištejci uslyšeli, že byl David
pomazán za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel
a sestoupil ke skalní pevnosti. Pelištejci přitáhli a rozložili se v dolině Refájců. David se
doptával Hospodina: „Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?“ Hospodin
Davidovi odpověděl: „Vytáhni. Určitě ti vydám Pelištejce do rukou.“ David přišel do Baalperasímu. Tam je David pobil. Prohlásil: „Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou
řady mých nepřátel.“ Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomů). Pelištejci
tam zanechali své modlářské stvůry; David a jeho muži je odnesli. Pelištejci potom vytáhli
znovu a rozložili se v dolině Refájců. Když se David doptával Hospodina, on odpověděl:
„Netáhni. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách
balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije
tábor Pelištejců. David vykonal, co mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby až
do Gezeru.
Z těchto biblických zpráv je zřejmé, že Bůh není proti veškerému válčení. I válek využívá
k prosazení své vůle, pokud je to nezbytně nutné. Když byli Izraelité ve vážném nebezpečí, Bůh války schvaloval. Měly totiž ochránit jeho lid. Všimněme si, čím se vyznačovaly:

1. Bůh rozhodl, kdo bude bojovat. Někdy Bůh Izraelitům řekl, že za ně bude bojovat on sám.
2.Paralipomenon 20, 17: „Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim
vytáhněte! Hospodin bude s vámi.“ Jindy Izraelitům přikázal, aby vedli války, které schválil,
konkrétně při dobývání a obraně zaslíbené země. Někdy současně nařídil původní obyvatele
vyhubit. Jozue 10, 40: Tak vybil Jozue celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy
a všechny jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak
přikázal Hospodin, Bůh Izraele. 2. Bůh rozhodl, kdy k válce dojde. Izraelité měli trpělivě čekat,
až jim Bůh dá pokyn bojovat proti těm, kdo je utlačovali nebo byli morálně zkažení. Do boje
se neměli pouštět  sami. Když to udělali, přišli o Boží přízeň a mělo to často katastrofální
následky (např. Numeri 14, 40-45).
Bůh schvaluje válku, pouze pokud je nezbytně nutná pro zastavení mnohem většího zla.
Jenom On však neomylně ví, kdy taková podmínka platí. Je však přitom stále milosrdný
a trpělivý. Pokud to bylo možné, dal nepřátelům šanci ke změně postoje. Například Izrae
litům přikázal, že než zaútočí na nějaké město, mají jeho obyvatelům oznámit podmínky
míru. Ti pak mohli změnit svoje jednání a vyhnout se boji.
Deuteronomium 20, 1-4, 10-17: Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš
koně a vozbu, lid početnější, než jsi sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh,
který tě přivedl z egyptské země, je s tebou. Než podstoupíte boj, přistoupí kněz a promluví
k lidu. Řekne jim:
„Slyš, Izraeli! Dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu. Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby
za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás“. Když přitáhneš k městu, abys proti němu
bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který
je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale
povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm
ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví.
Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako
lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak naložíš
se všemi městy od tebe velice vzdálenými, která nepatří k městům těchto pronárodů zde. Ale
v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu
naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce
a Jebúsejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby vás neučili jednat podle všelijakých svých
ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu.
Deuteronomium 9, 1-5: Slyš, Izraeli, dnes přejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody
větší a zdatnější, než jsi ty, města veliká a opevněná až k nebi, veliký a vysoký lid, Anákovce,
o kterých víš. Slyšel jsi o nich úsloví: „Kdo se postaví proti Anákovcům?“ Dnes poznáš, že
Hospodin, tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako sžírající oheň. On je vyhladí a on je před
tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. Neříkej si však
v srdci, až je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vypudí: „Pro mou spravedlnost mě Hospodin
přivedl, abych obsadil tuto zemi.“ Vždyť tyto pronárody vyhání před tebou pro jejich zvůli.
Přicházíš obsadit jejich zemi ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce. Hospodin, tvůj
Bůh, vyhání před tebou tyto pronárody pro jejich zvůli a proto, aby splnil, co přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Národy, proti kterým Izraelité bojovali,
jednaly násilně a dělaly zvrácené věci. Například se dopouštěly incestu, měly sex se zvířaty
a obětovaly své děti modlám. Bůh jim dal celá staletí na to, aby se změnily, ale neudělaly to.

Změnil se nějak Boží postoj k válkám v období Nové smlouvy, ve kterém žijeme? Písmo
nám říká, že máme žít se všemi v pokoji a nemáme se mstít. Římanům 12, 18-19: Je-li
možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní,
ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
Ježíš po nás dokonce chce, abychom milovali své nepřátele. Matouš 5, 44-45: Já však vám
pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny
nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Bůh je však stále stejný. I v období Nové smlouvy neplatí, že Bůh
nikdy nepodporuje válku. Ve světě plném zlých lidí je někdy válka nutná, aby se zabránilo
ještě většímu zlu. Kdyby nebyl Hitler poražen ve 2. světové válce, o kolik milionů lidí víc
by bylo zabito? Jisté je, že války na tomto světě budou až do druhého Ježíšova příchodu.
Matouš 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí
to být, ale to ještě nebude konec.
Válka je vždy zlá. Některé války jsou oprávněnější než jiné, ale válka je vždy důsledkem
hříchu. Křesťané po válce netouží, ale mají právo i povinnost bránit Boží hodnoty. Lukáš
22, 35-36: Řekl jim: „Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem
nedostatek?“ Oni mu odpověděli: „Neměli.“ Řekl jim: „Nyní však, kdo má měšec, vezmi
jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.“ Ježíš vyzval své učedníky,
aby si pořídili ke své sebeobraně meče. Při svém zatčení jim ovšem zakázal, aby je použili, neboť jeho oběť, smrt na kříži, byla nutná v Božím plánu záchrany člověka. Písmo
zakazuje pomstu, ale dovoluje věřícím sebeobranu. Je správné bránit sebe, rodinu, domov,
bezbranné. Válka je pak přípustná v případě, kdy jde o kolektivní obranu těchto Bohem
chráněných hodnot.
Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

PROŽILI JSME
NEDĚLE 1. KVĚTNA L.P. 2022 V ROUSÍNOVĚ
ANEB BYLO TO NA REPORTÁŽ DO TELEVIZE

/Nasloucháme evangeliu v Rousínovském kostele Cyrila a Metoděje/

V neděli 1. května 2022 jsme V rousínovském kostele Cyrila a Metoděje prožili krásnou
slavnost. Proč na reportáž do televize? Protože jsme měli na bohoslužbách hned TŘI
PAPEŽE!!! Asi si říkáte, co dělali v husitském kostele tři papežové? Když v Římě jsou
v současnosti dva? Měli jsme totiž křestní slavnosti malého Maximiliána Papeže, jeho
tatínka Josefa Papeže a samozřejmě na křestní slavnosti byl i dědeček J. Papež. Byla to
krásná slavnost v podvečer prvního májového dne. Bohu díky za ni.
Rousínovští farníci

SVÁTEK MATEK 8. KVĚTNA 2022 V BLANSKU
V neděli 8. května 2022 jsme se
po dvou covidových letech vrátili, jak bývalo tradičně zvykem
jako každý rok, k oslavě svátku
všech matek, všech žen. V zaplněném kostele, kdy někteří
stáli až venku, jsme v modlitbě
prosili: „Pán Bůh žehnej vám
všem maminkám, babičkám,
prababičkám!“
/Muži, kteří obsluhovali ženy/
Od 10:30 hodin probíhalo posezení s občerstvením. Obsluhovali tradičně muži!!! V naší farnosti je to již letitá tradice.
Zatímco při všech farních akcích zpravidla více obsluhují ženy, tak v tento den si role
vyměníme. Každá žena dostala na cestu domů také pěknou růži. Byla to požehnaná neděle!
Rada starších a vděční farníci.

/Gulášový tým na farní zahradě/

OTISK SRDCE
Další nádherná neděle ve společenství husitského sboru v Blansku. Byl Den matek
a byla oslavována ŽENA, nejen matka, a to je krásné. Vždyť každá žena je tím sluncem
a srdcem rodiny.
Tentokrát však bylo srdce rozdáváno – nádhera. Krásná slova faráře Martina pohladila
a zahřála srdce všech. Při východu z kostela dostala každá žena růži, symbol ženství.
Opět naše srdce zaplesala.
Na farní zahradě i ve vnitřních prostorách rozdávali svá srdce naši chlapi, kteří se ujali
role hostitelů, kuchařů, číšníků, baristů, vypravěčů a nakonec i uklízečů. DĚKUJEME
VŠEM , kteří se podíleli na přípravě skvělých pokrmů.
Ten pohled na všechny muže byl úžasný, běhali jak mravenečci, aby všechny ženy obsloužili a žádná jsme nečekala na oběd, pití či kávu. Hučelo
to jako v úle, ale všechno mělo svůj směr a řád.
A opět to SRDCE – naplněno dobrým jídlem, pohodou,
láskou, úsměvem a radostí až
po okraj.
Náš Honza – barista rozdával
své srdce vtisknuté do kávy,
kterou připravoval dle přání
každé ženy, ale i muže. Srdce rozdával i maloval přímo
do hrníčků, a tak si získal nejedno srdce našich sester. Přání
zněla jasně: prosím si ještě jednu kávu se srdíčkem. Honzík se
musel řádně otáčet, aby všechna přání splnil, ale povedlo se.
Moc děkujeme za profesionální přístup a s láskou dělanou
kávu, rozdávanou s úsměvem nejen na rtech, ale v srdci.
To byla oslava matek a žen, jak se patří. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě skvělých pokrmů. Chlapi nasadili vysokou laťku, co ženy?
Věřím, že tento nádherný pocit nám zůstane v našich srdcích otisknut ještě hodně dlouho.
Za všechny ženy Andrea

JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA NA JANA AMOSE KOMENSKÉHO
V sobotu 30. 04. 2022 se konala diecézní pouť olomoucké diecéze v Přerově. Byla to
další vzpomínková akce na J. A. Komenského, který v Přerově chodil nějaký čas do školy
a po absolvování studia se tam vrátil jako učitel.
Pouť byla zahájena v 10.00 hodin bohoslužbami, které vedla místní sestra farářka Alena
Milová za přispění bratra biskupa Tomáše Chytila a bratra patriarchy Tomáše Butty. Pěkným kázáním posloužil bratr biskup Chytil. Účast byla hojná, místní kostel Jana Blahoslava byl zcela zaplněn. Poté jsme se průvodem odebrali ke kostelu církve bratrské, před
nímž stojí nejstarší Komenského socha. Tam měl krátkou modlitbu duchovní ČCE Marek
Zikmund a přednášku pracovnice místního muzea paní Helena Kovářová. Odtud jsme se
přesunuli do Městského domu, kde byl pro účastníky poutě připraven oběd. Následovala

cesta na prostranství zvané „Na Marku“, kde stával kostel Jednoty bratrské a dnes je tam
parčík s artefakty kostela a památník. Tam jsme si vyslechli přednášku historika a archeologa Zdeňka Schenka doprovázenou obrázky.
Na závěr jsme se přesunuli před muzeum k soše Jana Blahoslava a potom do muzea, kde
proběhl koncert „Komorního sdružení pro duchovní hudbu“ z Ostravy a dále prohlídka
muzea na téma J. A. Komenský – kartograf.
Zakončení krásného dne bylo před muzeem. I počasí nám přálo, takže se den opravdu
vydařil. Díky Bohu! Z Vyškovska se poutě zúčastnili manželé Hadačovi, z Blanenska
bratří Jarek Jura a Jirka Vymětalík.
Sestra Lidka z Vyškova

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
V SOBOTU 30. DUBNA 2022 VE VÍCEMILICÍCH NA VYŠKOVSKU
Každý rok se koná ve Vícemilicích na Vyškovsku
milé setkání s požehnáním dopravních prostředků
a také s požehnáním jejich řidičům. Po dvouleté covicové přestávce jsme se k této krásné akci vrátili. Bratr
farář Martin přijel do Vícemilic a už na něj čekalo
téměř 200 motorek, kol, čtyřkolek a dalších dopravních prostředků. Letos to bylo opravdu velkolepé!

Všem nám osobně popřál šťastné cesty, pěkné vyjížďky a dobré návraty. Ať nás Boží
požehnání provází! Motorkáři nejen z Vyškovska.

PUTOVALI JSME DO PŘEROVA. KOMENSKÉHO JSME „SNĚDLI“
Diecézní pouť olomoucké diecéze Církve československé husitské k 430. výročí narození
Jana Amose Komenského. Tak se jmenovala báječná akce pořádaná v sobotu 30. dubna
v Přerově. Vyrazila tam i koloběžka z Blanska. Naše blanenská skupina se s vyškovskou
částí setkala před sborem Jana Blahoslava v Přerově a vzápětí se přivítala s našimi přerovskými, olomouckými i novými přáteli.
Vše začalo slavnostní bohoslužbou vedenou místní farářkou CČSH Alenou Mílovou
a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem. Na mši se podíleli Marek Zikmund, farář
Českobratrské církve evangelické Přerov a Tomáš Butta, patriarcha CČSH, který poté
předal pamětní medaile osobnostem. O hudební vstupy se postaralo Komorní sdružení

pro duchovní hudbu Ostrava řízené Pavlou Dědičovou
a Zdeňkem Kovalčíkem.
Zde nás zaujalo cukroví s obrázky J. A. Komenského, Jana
Blahoslava a znak Olomoucké diecéze CČSH na jedlém
fondánovém listě.
Poté jsme pěšky průvodem došli před Evangelický kostel
k pomníku J. A. Komenského, nejstaršího na Moravě z r.
1874. Zde promluvil duchovní ČCE Marek Zikmund a historička a komenioložka Helena Kovářová. Další cíl byl v průchodu Palackého, kde v pasáži modlitebna MODLITBY
24-7, malířka a výtvarnice Anna Sypěnová ukázala prostor
vyzdobený výtvory dětí. Okolo kostela sv. Vavřince jsme
dorazili na náměstí TGM, kde byl v restauraci Městský dům
připraven oběd. Výborná hovězí polévka, plněná smažená
kapsa, bramborová kaše, voda, pivo i káva. Tady též bylo cukroví se snímky J. A. Komenského, Jana Blahoslava, koláčky a další druhy sladkého pečiva.
Odpoledne jsme došli procházkou k památníku Jednoty bratrské na nábřeží Bečvy u Sloupu
víry. Zde proběhl výklad archeologa Zdeňka Schenka, vedle původní uličky z 16. století
a pamětní desky vyšší latinské školy Jednoty bratrské v ulici Na Marku. Vystoupali jsme na Horní náměstí, kde se
vylouply krásné barevné domy s podloubími a zámek Přerov. Zde sídlí Muzeum Jana Ámose Komenského. V sále
zaznělo slovo farářky Aleny Mílové a další vystoupení
KSDH Ostrava, nato přednáška komenioložky Heleny
Kovářové Po stopách JAK v Přerově.
Výstavu Cesta světla očima dětí od Anny Sypěnové, na které se bezprostředně děti podílely
představila sama malířka. A expozici Kartograf J. A. Komenský zevrubně uvedla autorka
Helena Kovářová. Před zámkem u památníku Jana Blahoslava proběhla promluva patriarchy
Tomáše Butty a závěrečná modlitba s biskupem Tomášem Chytilem. U památníku jsme
se společně vyfotili a nastal čas loučení. Účastnily se náboženské obce z Přerova, Lipníka
na Bečvou, Olomouce, Litovle, Ostravy, Blanska, Vyškova a další. Bylo nás asi půl druhé stovky a kolektivně pěšky
jsme po Přerově nachodili
4,5 km. Koloběžka z Blanska
ujela 83 km, vlaky a autobusy jsme najezdili necelých
300 km. Z onoho milého shledání vytvořím pamětní pohlednici. Děkujeme za skvěle připravené setkání a oslavu
narozenin a těšíme se na další.
Díky všem, kteří mají na akci
podíl. Chvála Bohu.
Jiří Vymětalík

MOJE CESTA DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
O Svatojakubské pouti jsem uslyšela poprvé před několika lety. Poutníci ze všech koutů světa
se po ní vydávají již více než tisíc let, aby se poklonili ostatkům svatého Jakuba Staršího, které
jsou uloženy v katedrále v Santiagu de Compostela. Na to, aby se člověk vydal na cestu, nemusí
být nutně věřící, ale většina poutníků to dělá ze spirituálních pohnutek. Jsou ale i takoví, kteří
to berou jako několikadenní výlet.
Poutních tras do cílového Santiaga de Compostela je dvanáct. Že se chci na pouť vydat,
jsem nahlas řekla asi před dvěma roky a po odeznění covidových opatření začala plánovat.
Nejsem žádný velký chodec, proto jsem se rozhodla pro anglickou cestu. Svůj název získala
dle toho, že se po ní vydávali poutníci připlouvající z Anglie a Irska. Začíná v severošpanělském přístavním městě Ferrol a je dlouhá asi 120 km. Zpočátku jsem chtěla jít sama, ale
nakonec jsem byla ráda, že se ke mně přidala dcera Vendulka.
Po příletu do města La Coruňa jsme autobusem
odjely do Ferrolu. Povinností každého, kdo chce
cestu provést podle tradice, je opatřit si průkaz poutníka (credencial), do kterého pak během cesty bude
„sbírat“ razítka, dokazující, že prošel danou oblastí. Credencial navíc poutníka opravňuje k přespání
v ubytovně pro poutníky. Po dokončení cesty pak
na základě razítek v credenciálu obdrží „compostelu“ – certifikát o zdolání cesty.
My jsme credenciál zakoupily v turistickém centru ve starém přístavu a hned se vydaly na cestu.
Po první etapě jsem popravdě necítila nohy. Šlo
se hlavně po asfaltu a navíc moje fyzička nebyla
úplně ideální. Od druhého dne se to však začalo
zlepšovat a nakonec každodenních 20 km už nebyl
takový problém.
Celá cesta byla značena symboly žluté mušle
hřebenatky v modrém poli nebo žlutými šipkami.
Cesta šla krásnou krajinou, střídaly se eukalyptové lesy s kapradinami a malými vesničkami
s kamennými kostelíky. V každé vesnici si můžete všimnout typických sýpek na pilířích opatřených kříži, kde se skladuje kukuřice a jiné plodiny. Kolem cesty byly krásné keře kvetoucích
kamelií, ve vzduchu byla cítit omamná vůně kvetoucích citronovníků.
Po šesti dnech putování jsme dorazily do Santiaga de Compostela. Na náměstí před katedrálou byly desítky poutníků, kteří společně s námi šťastně dorazili do cíle. I přes únavu bylo
jejich nadšení cítit ze všech koutů.
Jak už jsem psala, na pouť se nevydávají pouze věřící. Je jich ale většina a jsou to příslušníci
různých církví. Všechny poutníky spojuje touha pochopit, jaké je jeho místo na zemi, zda
cesta, po které kráčí, je ta pravá, popřípadě touží právě tu pravou cestu najít.
Usednout na náměstí s pohledem na katedrálu je pocit těžko popsatelný. Mísí se únava
se spokojeností až hrdostí. Večerní mše, při které jsou čteny všechny země, ze kterých jsou
poutníci, kteří ten den přišli do Santiaga, je krásnou tečkou za celou poutí.
Z celého srdce doporučuji se na pouť vydat a přeji BUEN CAMINO – šťastnou cestu.

Vaše sestra Zuzana Opluštilová z Vyškova

BOHOSLUŽBA
Sestry a bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím poslední – desáté pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby (2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. Nyní se letem světem zmíníme
o liturgice jako vědě. Doufám, že se vám tento seriál o liturgii naší církve líbil.

Československá (husitská) liturgie
Díl X. – Liturgika
Liturgika je součástí tzv. praktické teologie, která se zabývá naukou o konkrétních
činnostech církve. V historii najdeme náznaky liturgické vědy v katecheticko-homiletických výkladech svátostí, tak jak je interpretovali Augustin, Ambrož Milánský nebo
Cyril Jeruzalémský. Středověká teologie soustředila svůj zájem na výklad celé mše, ale
s vědeckým studiem liturgie přicházejí až humanisté (sensitivisté). Reformace rovněž významně podpořila tzv. historicko-kritickou metodu. Pozornost se následně rovněž soustředí
i východním směrem. Až s přelomem 19. a 20. století přichází teologie s liturgikou jako
plnohodnotným oborem svého zájmu. Nejvíce se o tento rozvoj zasloužil Romano Guardini. Liturgika se opírá o Písmo svaté, spisy apoštolů, církevních otců, bohoslužebných
knih a mnoha dokumentů napříč staletími. Přední liturgik Adolf Adam stanoví dva hlavní
úkoly liturgiky. Nejprve zjistit, jak moc se děje ve viditelných znameních liturgické slavnosti Kristovo tajemství, jak je vůbec přístupné věřícím a jak na ně věřící odpovídají (jak
na ně reagují). Druhým úkolem je historická úloha liturgiky. Zkoumá původ liturgických
forem a úkonů. Liturgika je věda, která velice intenzívně pracuje s člověkem. Stále má
na paměti, že je zde věřící obec, přistupuje k ní citlivě a chápe člověka a jeho odlišnost.
Zároveň pomáhá chápat dějinný rámec a vývojové etapy obřadů a znamení. Heslo Ecclesia semper reformanda nalézá v liturgice svůj význam. Liturgika tedy zejména studuje
zprostředkování liturgické spirituality věřícím.
Liturgická teologie je oborem, který má tři funkce. Primární liturgická teologie klade
důraz na významovém řádu slavení, tedy na liturgii. Říká, že smysl bohoslužebného slavení spočívá v něm samém. Sekundární funkce rozpoznává významový řád, vztahovou
složku bohoslužebného slavení a jeho základní formy. Přispívá k prohlubování smyslu
a významu liturgie, přičemž využívá nástrojů sensitivní vědy, tj. historických, fenomenologických, antropologických a dalších studií. A konečně třetí funkcí je pastorální liturgická
teologie. Zaměřuje se na obnovu významového řádu.
S názvem liturgika se setkáváme v materiálním slova smyslu, tj. veškeré umělecké
předměty vztahující se k liturgii.
Hlavními liturgiky Církve československé husitské byli Karel Farský, Alois Tuháček,
Otto Rutrle, František Kalous, Zdeněk Trtík, Rudolf Medek, František Kadeřávek, Miroslav Durchánek, Milan Salajka a Rudolf Horský. Ze současných církevních teologů
připomínáme Petra Šanderu, Tomáše Buttu, Pavla Koláře, Lukáše Bujnu. Biblickým
kontextům liturgie se v minulosti věnovali rovněž František Kovář, Jindřich Mánek nebo
Zdeněk Sázava. Historicky toto téma zpracovával v rámci naší církve Miloslav Kaňák.
Nejvýznamnějším dílem z oblasti liturgiky v dějinách Církve československé husitské je
Liturgika Otty Rutrleho z roku 1957.
Váš bratr Mgr. Michal Ševčík

NAŠI KNĚŽÍ

V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili na Blanensku i Vyškovsku. V červnovém čísle představíme bratra faráře ThDr. Radka Hobzu.
Nebyl sice blanenským farářem, ale v padesátých letech dvacátého století byl duchovním
naší církve na Boskovicku a Lysicku, v naší blanenské farnosti vypomáhal s bohoslužbami. Připomeňme si jej článkem, který napsal PhDr. Martin Jindra. Text byl uveřejněný
v týdeníku Český zápas 1. dubna v roce 2012. V červnovém čísle je text obsáhlejší. Získáte
tak možnost poznat, jak prožil svůj život jeden kněz.
Bratr farář ThDr. Radek Hobza se narodil 15. března 1932. Jako prvorozený syn se Radek narodil
JUDr. Ladislavu Hobzovi a Františce, rozené Vlachové, v třebíčské nemocnici. (Úřední podoba
jména, kterou však bratr farář nepoužíval, je Radoslav.) V prosinci 1933 Františka Hobzová přivedla na svět ještě mladšího Ivana. Jak bylo v naší církvi obvyklé, oba synové vyrůstali v úzkém
sepětí nejen s náboženským životem Církve československé, ale cvičili také v třebíčském Sokole;
Radkovi během školních let přibyly i hodiny klavíru u prof. Havlíčkové-Placákové.
První výraznější zlom v životě Radka Hobzy nastal počátkem okupace Československa.
Jeho otec, jenž vedl v Třebíči advokátní kancelář, byl v předválečné době členem městské rady
za Československou stranu národně socialistickou, starostou místní sokolské jednoty a významným kulturním činovníkem. Nebylo tedy divu, že byl 1. září 1939 v rámci preventivní zatýkací
akce Albrecht I., vedené proti elitě českého národa, jako tzv. rukojmí zatčen. Trvalo to čtrnáct
dní, než německé bezpečnostní složky rozhodly o jeho propuštění. Otec se však domů vrátil jen
nakrátko. Na jaře započatá odbojová činnost v rámci Obrany národa mu v prosinci 1939 vynesla
nové zatčení, tentokrát si pro něho přijelo brněnské gestapo. Před odsouzením i po odsouzení
na 6 let těžkého žaláře pak prošel řadou věznic a káznic, aby se zbědovaný, ale živý, koncem
května 1945 vrátil k rodině do Třebíče. Radek, který otce naposledy zahlédl v roce 1940 za zdí
Kounicových kolejí, když jej s bratrem maminka několikrát vzala do Brna na povolenou návštěvu, mezitím absolvoval první večeři Páně a nastoupil na třebíčské gymnázium.
Po válce se Radek opět zapojil do činnosti obnoveného Sokola – pomáhal jako vedoucí
družstva při cvičení žáků, chystal scénu a četl texty během divadelních loutkových představení sokolského dorostu, jezdil na tábory. Své první literární pokusy otiskoval v třídním
gymnazijním časopise Tercián (později přejmenován na Student), o jehož vydávání se staral.
Inspirací se mu staly Foglarovy Rychlé šípy. Gymnazijní studia zakončil v roce 1951 maturitní
zkouškou, kterou složil s vyznamenáním.
Počátek padesátých let byl v Československu silně poznamenán bojem komunistického
režimu proti „náboženskému tmářství“ a snahou o ateizaci společnosti. Budování „beztřídní“
společnosti násilně rozdělovalo obyvatelstvo na rovné a rovnější, lidé byli tzv. kádrováni, mocní či spíše nemocní rozhodovali o osudech jednotlivců. Nábožensky a sokolsky „zatíženému“
Radkovi byla zamítnuta jeho žádost o studia na Filozofické fakultě UK v Praze (obor dějepis,
filozofie) s odůvodněním, že jeho žádosti „nemůže být vyhověno, poněvadž přijímací komise
na základě prozkoumání dokladů a po zhodnocení přijímacího pohovoru dospěla k přesvědčení, že žadatel svojí dosavadní prací ještě dostatečně neprokázal, že má předpoklady se stát
pracovníkem ve zvoleném oboru, jakého potřebuje budování socialismu v Československu“.
Ačkoliv se tedy Radek chtěl původně věnovat studiu historie a filozofie, okolnosti jej nakonec zavály na nově zřízenou Husovu československou bohosloveckou fakultu (HBF), jejímž
prvním děkanem byl František M. Hník. V září 1951 přišlo souhlasné stanovisko a Radek
koncem měsíce odjel k zápisu a nastoupil k řádnému studiu na HBF. Pro farářskou službu se
rozhodl i přes skutečnost, že jeho odvolání na Filozofické fakultě bylo vyřízeno kladně – ovšem

pro obor čeština, ruština. Naše církev tak „díky“ režimu postavenému na ateistické ideologii
získala teologicky pevně zakotveného a ve službě neúnavného kněze a svědomitého historika.
K historii se Radek Hobza záhy dostal i na HBF. Díky prof. Miloslavu Kaňákovi, který zde
vedl katedru církevních dějin, mu byla v roce 1952 v Náboženské revui č. 3 otištěna vůbec
jeho první historická práce – recenze na Píseň o vítězství u Domažlic od Vavřince z Březové,
kterou do češtiny básnicky přeložil J. B. Čapek. Ještě v témže roce se s dalším bohoslovcem
Karlem Krásným podílel na vydání Farského Postil, když pod vedením prof. Kaňáka byli
pověřeni sestavením rejstříků a obsahu knihy. Podobně jako jiní bohoslovci si i Radek Hobza
hledal během studií sbor, kde by mohl poznávat praktický život církve a inspirovat se pro
svoji vlastní duchovenskou dráhu. Začal tak s několika dalšími bohoslovci navštěvovat setkání vinohradské mládeže, kterou vedl Třebíčák Hynek Pohl. Nezahálel ani během letních
prázdnin, když se mu namísto zakázaných setkání církevní mládeže podařilo zorganizovat dva
běhy lesní brigády – známý to fenomén zejména z prostředí Českobratrské církve evangelické
– ve Smržovce v Jizerských horách. V roce 1954 si Radka Hobzu vyhlédl prof. František M.
Hník a vybral si jej za „pověsila“ (pomocná vědecká síla) při své katedře sociální teologie,
přičemž mu svěřil korekturu své chystané knihy Církev v čase rozhodování.
Po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek na HBF byl 19. června 1955 společně s Květou
Dočekalovou, Irenou Urbanovou a Jiřím Svobodou v Husově sboru na Vinohradech pražským
biskupem Miroslavem Novákem vysvěcen na kněze. O týden později sloužil svoji primiční
bohoslužbu v rodné Třebíči a 1. července 1955 nastoupil za 592,60 Kčs jako „pomduch“
(pomocný duchovní) v Brně – Králově Poli. Ve své první farnosti se Radek Hobza střídal
s místním farářem ThB Vladimírem Černým (ten byl od roku 1938 až do roku 1951 farářem
v Blansku) v konání bohoslužeb a další duchovenské práci. V této době ještě probíhalo vyučování náboženství, a tak třiadvacetiletý novokněz docházel týdně do pěti brněnských škol.
Farnost Brno – Královo Pole měla v té době přes 4.000 věřících. Důležitým okamžikem se
v této době stalo pozvání k vojenskému odvodu, u kterého byl naštěstí shledán obrany vlasti
neschopným. Rok 1956 začal již v Brně-Židenicích, kde pomáhal všestranně aktivnímu faráři Adolfu Mádrovi. Pro celé Brno zde probíhaly netradiční varhanní nešpory, po kterých se
přítomní faráři pravidelně scházeli ve farní kanceláři, kde probírali kazatelské texty na další
neděli a debatovali. Seznámil se zde také s řadou bývalých členů brněnského Akademického
klubu Tábor. Po půlroce se bratr farář opět stěhoval, tentokrát do Boskovic, které patřily
pod farnost Blansko. Ve volném čase se věnoval psaní článků pro Český zápas či přípravě
materiálů pro duchovní péči o děti a biřmovance. Široká diaspora kolem Boskovic a nečekaná výhra na vkladní knížku přivedla bratra faráře k rozhodnutí zakoupit motocykl ČZ.
Studentská léta na HBF nebyla pro nejednoho bohoslovce či bohoslovku pouze dobou
namáhavého studia, ale i časem prvních lásek. Tak i Radek Hobza poznal na bohoslovecké
fakultě svoji budoucí ženu Libuši, rozenou Loužilovou, se kterou 29. června 1957 v královéhradeckém sboru Kněze Ambrože uzavřel svátost manželství. Oddával je biskup Bohumil
Skalický, za svědky novomanželům byli Dagmar Wienerová s manželem. Sehnat však pro
farářské manželství ustanovení do náboženských obcí blízko sebe nebylo nikterak snadné.
Nakonec se Hobzovi stěhovali do Jihlavy a Radek byl ustanoven farářem v Dobroníně.
V roce 1958 se manželům Hobzovým narodil syn Vladimír, v roce 1960 Radoslava a o šest
let později mladší dcera Martina. Ani v Dobroníně se bratr farář příliš neohřál a z rozhodnutí
krajského církevního tajemníka byl narychlo „vyměněn“ s farářem Ladislavem Hradilem st.
V červenci 1957 se tedy s manželkou stěhovali do Pacova, ze kterého byl po čtyřech letech
přeložen do Počátek. Výrazná životní změna u bratra faráře i jeho rodiny nastala v roce 1965,

kdy po svém kritickém vystoupení na diecézním shromáždění v Brně požádal o přeložení
do jiné diecéze. Na podzim mu napsali z Hradce Králové, že může být přeložen do České
Třebové. Nadále publikoval v kalendáři Blahoslav i v Českém zápase – každý týden např.
vycházel Husův kalendář o Husově pobytu v Kostnici. Díky bratru faráři Mádrovi navázali
s manželkou při svém pracovně-pastoračním pobytu ve východoněmeckém přístavním městě
Wismaru i první ekumenické zahraniční kontakty. Po odchodu do nové diecéze potřebovali
Hobzovi vyřešit svoji neutěšenou finanční situaci a snažili se sehnat farářské místo i pro
manželku Libuši. Na pomoc přispěchal královéhradecký biskup Josef Pochop. Libuše byla
ustanovena do České Třebové a Radek začal dojíždět do Žamberka (později administroval
i Nekoř a působil tam až do roku 1982).
To už se blížilo období tzv. pražského jara, které církvím nakrátko umožňovalo renesanci
duchovní péče o děti, biřmovance a mládež. Přijatelnějších podmínek využili i faráři Radek
Hobza a Zdeněk Svoboda, kteří v roce 1966 začali s „rodinným“ tábořením svých a dalších
dětí tří kolegů z Brna a Havlíčkova Brodu. Tábor opakovali i v létě 1967, kdy přijely i další
děti z Liberecka. Na první dva tábory pak navázali faráři Hobza a Svoboda společně s Josefem
Špakem a Milenou Mikuleckou v letech 1968–1970 církevními tábory u farářky Zdenky Schubertové ve Zlaté Olešnici. Vedle sportovních her se zde malí táborníci seznamovali také s úseky
biblické dějepravy, nikoli pouze vyprávěním dospělých, ale podle Komenského principu aktivity
žáků „škola hrou“. Nešlo však o divadelní předvedení určitého textu, ale podle foglarovského
způsobu táborové hry o prožívání některé starozákonní etapy nebo novozákonního podobenství
formou konkrétních, často napínavých úkolů a soutěží. Mezi dětské účastníky táboření tehdy
patřilo i pět pozdějších farářů včetně bratra biskupa Štěpána Kláska. V roce 1969 Radek Hobza
rovněž navázal na studentská léta na HBF a společně s bratrem farářem Petránkem vedl lesní
mládežovou brigádu v Potštejně. Zapojil se rovněž do dění kolem vnitrocírkevních rehabilitací
– byl zvolen za člena diecézní rehabilitační komise, v Českém zápase publikoval text Otázky
nad rehabilitací, který v církvi vyvolal značnou odezvu; účastnil se i obnovy Sokola.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se v církvi rozpoutala diskuse, zda má být k názvu církve přičleněna charakteristika „husitská“ – stalo se tak na VI. řádném sněmu v roce
1971. Radek Hobza patřil mezi poměrně početnou skupinu duchovních, kteří se vyjadřovali
proti doplnění názvu církve touto charakteristikou. Své stanovisko vyjádřil v obsáhlé studii
na toto téma, která byla otištěna v roce 1969 v Theologické revui č. 1 a 2. Ve shodě s profesorem Kaňákem se postavil i proti vystoupení naší církve z IARF. V sedmdesátých letech
se jako člen sněmovního liturgického výboru podílel na úpravách Farského liturgie, později
se účastnil polemiky o častém vysluhování večeře Páně, pracoval na Kaňákově bibliografii,
která vyšla v roce 1976 jako soukromý tisk v nákladu asi 300 kusů, připravoval si materiály
k napsání své disertační práce na téma Řád a kázeň při večeři Páně v české reformaci. V roce
1982 obhájil práci a po úspěšném složení rigorózních zkoušek mu byl ve vinohradském sboru
mu slavnostně udělen doktorát teologie. Na podzim 1982 nastoupil bratr farář Hobza za nově
zvoleného královéhradeckého biskupa Jaromíra Tučka do Pardubic, v následujícím roce se zde
nerad – jak sám zdůraznil – stal pardubickým vikářem. Mimo běžnou duchovenskou službu
v náboženské obci, která zahrnovala i zdaleka ne obvyklou pravidelnou sobotní duchovní
péči o děti, zde do farářského řemesla zasvěcoval praktikující bohoslovce Jaroslava Hrdličku,
krátce i Tomáše Buttu. Inspirován osudem svého otce se začal zabývat odbojovou činností
a perzekucí věřících královéhradecké diecéze v době nacistické okupace. Výsledek jeho studia
byl otištěn v roce 1985 v Theologické revui č. 6. V devadesátých letech toto téma rozšířil
a v roce 1997 o něm přednášel na konferenci „Rok 1942 v českém odboji“ (příspěvek otištěn

ve stejnojmenném sborníku pod názvem Církev československá (husitská) v odboji do roku
1942). Tváří v tvář byl v roce 1984 poprvé také konfrontován s příslušníky Státní bezpečnosti
(StB), když musel absolvovat výslech na jejich služebně. Svodům odolal a o výslechu navíc
informoval svého biskupa, což také příslušníkovi StB předem oznámil. Přelomový rok 1989
prožíval bratr farář stále v Pardubicích. Ještě před listopadem mu bylo povoleno vydání jeho
biblické hry Životem Pána Ježíše, kterou potom rozesílal zájemcům do náboženských obcí.
Bezprostředně po 17. listopadu 1989 se opět zapojil do obnovy Sokola, účastnil se i demokratických změn v naší církvi, když byl zvolen do přípravného výboru obnovené Jednoty
duchovenstva. V březnu 1990 žádal, aby na nastávající generální synodu byli pozváni z politických důvodů dříve vyobcovaní duchovní i faráři působící mimo službu. Snažil se využít
nové možnosti pastorace a začal docházet do pardubické věznice. Věnoval se přednáškové
činnosti na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde vedl seminář o křesťanství
a jeho historickém vývoji. Po inkorporaci naší fakulty pod Univerzitu Karlovu obdržel jako
doktor teologie společně s dalšími absolventy HBF osvědčení, že je konečně oprávněn užívat
akademický titul magistr. To už se blížil k šedesátce a nástupu do starobního důchodu, který
po sedmatřiceti letech služby činil 2 189 Kč. Nadále sloužil v Pardubicích, ke kterým mu
od počátku devadesátých let přibyla Čáslav, kam se s manželkou v roce 1999 přestěhovali. To
už začal působit jako duchovní při královéhradecké diecézní radě a kromě Pardubic a Čáslavi
vypomáhal i v náboženských obcích Přelouč, Světlá nad Sázavou, občas i jinde, kam ho Pán
zavolal. K tomu pravidelně publikoval v církevním tisku, účastnil se ekumenických setkání
Kruhu duchovních tradic českých dějin, později i Literárně-historického odboru pražské
diecéze, účastnil se setkání Věrné gardy, cvičil a vypomáhal v Sokole, ve volných chvílích
cestoval. Na svoji církev nezapomínal a nezapomíná ani hmotnými dary, protože církev, která
nás nic nestojí, za nic nestojí. Svou mysl otevřel i novým technologiím, a ačkoli se zpočátku
vzpíral, využíval dnes běžně počítač i internet, nezapomínal však ani na krásu psaného slova,
takže mám od něho doma schováno i několik ručně psaných dopisů.
A tady se kruh začíná uzavírat. Byl to totiž právě bratr farář Radek Hobza, který na začátku své kněžské služby působil u nás a je ještě pár těch, kdo si jej pamatují. Bůh jej k sobě
povolal ve věku 87 let. Rozloučení s ním se konalo 2. října 2019 v Husově sboru v Praze
na Vinohradech.
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 červnu 2022 se modlíme a prosíme za:
 vzájemnou důvěru a dobrou komunikaci mezi všemi generacemi v církvi.
 nejrůznější propojení generací na úrovni vztahů, spolupráce, vzájemné inspirace
a podpory.
 to, aby vedení farností i vedoucí mládeže společně usilovali o to, aby kultura sboru
i mládeže byla otevřená vůči lidem z necírkevního prostředí a měla silný misijní rozměr.

 to, aby služba mládeži měla podporu ze strany starší generace (projevovaný zájem,
učednické vztahy napřič generacemi, podpora finanční i modlitební, dobrá míra svobody
zkoušet nové věci atd.).
 to, aby vedoucí mládeže i ostatní mládežníci měli srdce pro místní farnost, respektovali
jeho vedení a podíleli se aktivně na životě sboru.
 to, aby mladí lidé měli v církvi vhodné prostředí (např. fungující učednictví 1x1, zapojení
mladých lidí v malých skupinkách, příležitosti k zapojení ve službách včetně bohoslužby.
 kéž se mladí lidé cítí v církvi jako doma a přijati.
 vedoucí mládeže a aktivit mládeže v našem městě.
 oslovení mladých lidí v našem městě evangeliem.
 požehnané prázdniny malým
i velkým. Amen.

LUŠTÍME
Zašlete nebo přineste nám
svoji vyluštěnou tajenku.
Tři úspěšné luštitele
vylosujeme a odměníme
knihou.
Pokud půjdete bludištěm
přímou cestou do středu srdce,
najdete správná písmenka
do dnešní tajenky.

BOHOSLUŽBY V ČERVNU 2022
Dřevěný kostel
Pátek
3. 6. 17:30 Blansko
18:45 Rudice
Kaple sv. Barbory
4. 6. 17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
Sobota – Vigilie
Svatodušní
19:00 Lysice
Obřadní síň obecního úřadu
7:45 Boskovice Evangelický kostel
5. 6.
Neděle – Hod Boží
svatodušní
9:00 Blansko
Dřevěný kostel
11:00 Brťov
Kaple Marie Matky Páně
Text evangelia:
Jan 14, 8-17
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
Zpíváme píseň: 261, 263
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov
Sbor Dr. K. Farského

Svatodušní pondělí
Úterý

6. 6.
7. 6.

Pátek

10. 6.

Neděle – Boží Trojice

12. 6.

Úterý

28. 6.

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

Středa – Apoštolů Petra
a Pavla

29. 6.

17:30 Blansko

Text evangelia:
Jan 16, 12-15
Zpíváme píseň: 40

Úterý

14. 6.

Pátek – Boží Tělo

17. 6.

Neděle – 2. neděle po
Duchu svatém

19. 6.

Text evangelia:
Lukáš 8, 26-39
Zpíváme píseň: 69, 121
Úterý

21. 6.

Pátek – Narození Jana
Křtitele

24. 6.

Neděle – 3. neděle po
Duchu svatém

26. 6.

Text evangelia:
Lukáš 9, 51-62
Zpíváme píseň: 42

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

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

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

