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BIBLICKÝ VERŠ NA PRÁZDNINY:
Ježíš řekl: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí 
do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho 
cennější?“    (Matoušovo evangelium  6,26)

Krásné prázdniny.
Podělím se o zajímavý zážitek, který se mi stal na letním táboře. Byla jsem ubytovaná 

se dvěma holkami v mém věku. Ty dvě se mezi sebou pohádaly, a já si potom s jednou 
z nich sedla v podvečer do chatky a začaly jsme důvěrný „dívčí“ rozhovor. Povídala 
o tom, co jí vadí, chtěla vědět, jak se na věc dívám já a tak podobně. Také přišla řeč 
na narozeniny, o kterých řekla, že je nemá moc v lásce, protože s každým rokem nám 
připomínají, že se víc a víc blížíme ke smrti.

Tak jsme se dostaly v povídání i k tématu života. Mluvila o tom, že občas jsou pro ni 
určité životní situace hodně náročné, ale nejvíc mě zaskočila větou, že kdyby si měla 
vybrat, jestli žít, nebo ne, vybrala by si to druhé. Ne že by si chtěla vzít život, ale kdyby 
si mohla vybrat, zda se narodit, či ne, volila by raději nenarodit se. Že to prý je u ní jako 
na vážkách. Její slova mě překvapila. Raději nežít? Když jsem se zeptala proč, řekla, 
že občas dokáží lidé hodně ublížit, a život dává takové rány a zkoušky, že by snad bylo 
lepší je vůbec nepodstupovat.

Je to pravda, život je obtížný, ale to přece není důvod k jeho odmítnutí. Občas taky 
přemýšlím nad tím, že by bylo snazší hodit všechno za hlavu, ničím se neobtěžovat, ale 
zároveň vím, že můj život je obrovsky cenný, stejně jako kterýkoliv jiný, a že bych se 
ho nikdy nechtěla vzdávat. Snažila jsem se její pohled vyvrátit tak, že já útěchu nachá-
zím ve víře. Bůh nám každému dal nějaký úkol, který máme v průběhu života splnit. 
Tento úkol poznáme až časem. Kdybychom si vzali život, utekli bychom před tím, proč 
žijeme. Dostali jsme úžasnou milost a šanci v tom, že jsme se narodili a žijeme. Ona mi 
odpověděla, že není věřící, a tak je to pro ni jiné, že toto vidí jinak. Zkusila jsem to tedy 
i já jinak. Důvodů proč žít je mnoho. Přišli bychom například o všechny ty nádherné 
chvíle a okamžiky života, které jsou nenahraditelné. A co naši nejbližší? Také je by 
moc mrzelo a bolelo, kdybychom nebyli. Žijeme přece i pro ně. Už nikdy bychom jim 
nemohli nic říct, být s nimi. A aby to nevyznělo tak temně, snažila jsem se ji povzbudit, 
že i přece kamarádi jsou tu pro nás, a aby se ohlédla za vším, co už v životě dokázala 



Náš Pane,
děkujeme za všechno, co od Tebe 
přijímáme.
Děkujeme za poznání,
že svět není tak nepřátelský, tak šedý,
jak někdy říkáme.
Děkujeme, že jsi nám dal poznat lásku
a stvořil jsi nás pro dobré vztahy.
Děkujeme za přírodu,
kterou máme pro užitek i krásu.
Odstraň, prosím, šupiny z našich očí,
uč nás vidět srdcem
a neplýtvat Tvými dary. Amen

Vaše sestra Mirka Šidlová
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zvládnout, a stejně tak že zvládne i aktuální problémy a život půjde dál. Uvědomila 
jsem si, že ani já nesmím zapomínat, proč jsem na světě a že život je ta nejnádhernější 
věc, která se nám jenom v životě může stát skutečností.

Krásné prázdniny nám všem. Přeji spoustu pěkných zážitků, milá setkání a dobré 
návraty i do našeho duchovního domova. Nezapomínejme na Pána!

                                                               Vaše sestra Ráchel
PS: Inspirace nejen na léto:

„Dívejte se míň na televizi a víc z okna. To jsou pak lepší vyhlídky,“ říkával filosof Jan 
Sokol. Média nám nabízí realitu vždy nějakou lidsky vytvořenou či aspoň naaranžovanou. 
Pohled na nebeské ptactvo nebo polní lilie zato míří přímo do Boží kuchyně. Ve stvoření 
je prostě Boží dílo viditelné nejjasněji a pohled na něj nás učí důvěře v Boha, s níž potom 
nemusíme zavírat oči ani před věcmi těžkými. Prázdniny jsou dobrou příležitostí pro 
takové výhledy.                                Bratr Karel 

SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU
4. 7. Opat Prokop Sázavský
O Prokopu nevíme bezpečně nic více než to, že zemřel roku 1053 a že byl prvním opatem 
benediktinského kláštera na Sázavě, ve kterém se sloužily slovanské bohoslužby. 
Narodil se v Chotouni, stal se světským knězem, avšak této kariéry se vzdal, stáhl se 
do ústraní a stal se poustevníkem. S pomocí knížete Oldřicha vznikla postupně kolem 
Prokopovy poustevny mnišská osada obydlená učedníky, kteří chtěli žít stejně jako on. 
Prokop se posléze stal prvním opatem kláštera, kterému velmi vypomáhal též Oldřichův 
nástupce Břetislav. Sázavský klášter, který převzal řeholi otce západního mnišství, sv. 
Benedikta, byl jedním z posledních míst v Čechách, kde se sloužila liturgie ve staroslo-
věnštině a pěstovala staroslověnská vzdělanost obecně. 



5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Tato dvě jména zosobňují první generaci slovanských kněží i v našem národě. Z rodné 
Soluně odcházejí do Cařihradu a odtud podnikají apoštolskou cestu mezi Araby. Pro-
nikají až do Bagdádu, aby hledali slávu Nejsvětější Trojice. Ochotně jdou zvěstovat 
evangelium i na Krym. Už roku 863 měli smýšlení koncilu z roku 1963. Kázali a konali 
bohoslužbu řečí lidí, za kterými byli poslaní, aby slyšeli Boží slovo srozumitelným 
jazykem. 

Přišli v chudobě a pokoře, ne panovat, ale sloužit. Ježíšovo evangelium zvěstovali 
jako bratr bratru. Kromě nás Moravanů a Čechů jim vděčí za křest a otevření k vzděla-
nosti také Slováci, Uhři, Slovinci, Chorvati, Srbové, Bulhaři, Rusové, Ukrajinci, Litevci 
a Poláci. Dvanáct slovanských národů! Obdivujeme, jak v neuvěřitelně krátkém čase 
se naučili znát nové řeči a mluvit ke všem v jejich rodném jazyce. Dovedli vést dispu-
tace s učenci i nevzdělanými, Araby, Židy, pohany i nepřáteli z vlastních řad. Dokázali 
číst a vykládat Písmo nejen řecky, slovansky, ale i židovsky, arabsky, syrsky – ano 
i v gótštině a latině. Slovem i srdcem nesli národům Krista, Božího Syna. A Cyril sám 
v předzpěvu ke slovanskému překladu evangelia volá: „Slyšte všichni lidé slovanští, 
slyšte slovo, které přišlo od Boha. To slovo krmí lidské duše, sílí srdce i rozum, to 
slovo vede k poznání Boha.“

Jakým prostředkem dosáhli takových misijních úspěchů? Brali opravdově slovo Pána 
Ježíše, které dával na cestu svým učedníkům.

Jděte jak ovce mezi vlky – my máme spíš chuť jednat jako vlci mezi ovcemi – vá-
havě postrkovat kousanci, zavádět disciplínu, „práskat“ bičem paragrafů. Jenže tak se 
vychovávají z lidí vlci …

Neberte si měšec peněz, ani zavazející zavazadla – kde církev zbohatne, začne se 
starat o svůj majetek a přestane nést evangelium. Začne se spoléhat na peníze, banky… 
To dobře věděl i Mistr Jan Hus!

Svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje je tedy povzbuzením pro kněze, jejich násle-
dovníky, aby viděli, že má smysl znovu a znovu připomínat lidem, kdo jsou v Kristu. 
A pro nás, lid této země, ať je povzbuzením pro šíření evangelia zase v našich rodinách, 
na našem pracovišti a mezi sousedy. Ať naše země je naplněna chválou Božího jména 
a dojdeme požehnání my i budoucí.

6. 7. Upálení Mistra Jana Husa + 1415… Věrný až do smrti
Český středověký náboženský myslitel, kněz, vysokoškolský pedagog a reformátor mistr 
Jan Hus je jednou z osobností české historie, které významně ovlivnily dějiny Evropy 
i světa. Již před Husem se našli v Čechách ti, kdo veřejně odsuzovali zkaženost církve 
a vůbec všeobecný úpadek. Jejich působení vzbudilo velkou pozornost. Vyvolalo však 
také strach církevních hodnostářů, a tak začalo pronásledování učedníků evangelia. 
Našel se však někdo, jehož svědectví proti Římu mělo pohnout národy.

Jan Hus pocházel z chudé rodiny. Otec mu zemřel velice brzy. Jeho zbožná matka 
považovala vzdělání a úctu k Bohu za nejcennější věc. V modlitbě prosila Boha o po-



žehnání pro svého syna. Zřejmě ani netušila, jak Bůh její modlitbu požehnaně naplní! 
Hus se stal kazatelem v Betlémské kapli. Pro jejího zakladatele bylo důležité, aby 

Boží slovo bylo zde kázáno v rodném jazyce, i když to Řím nedovoloval. Velká nezna
lost Bible totiž způsobila, že se mezi lidmi všech stavů rozšířily nejhorší neřesti. 
Hus tyto viny a hříchy dovedl jasně pojmenovat. Obracel lidská srdce k pravdě a čistotě 
Božího slova. Poznával jasněji pravou povahu papežství a dovedl pojmenovat pýchu, 
ctižádost a zkaženost kněžské vrchnosti. Jako první označil papežství za dílo antikrista. 
Zprávy o událostech se donesly do Říma a Hus byl vyzván, aby se dostavil před papeže. 
Český král i královna, univerzita, šlechta a správní úředníci poslali papeži společnou 
žádost, aby Hus směl zůstat v Praze a zodpovídat se prostřednictvím zástupce. Papež 
žádosti nevyhověl a vyhlásil nad celou Prahou klatbu. To vyvolalo všeobecné zděšení. 
Papež zakázal provádět náboženské obřady. A lidé dostali strach. 

Hus stále odvážněji kritizoval ohavnosti tolerované ve jménu náboženství. Cestou 
na Kostnický koncil Hus všude sledoval známky toho, jak se jeho učení o upřímném 
návratu k biblické víře šíří a jak tuto věc lidé příznivě přijímají. Zástupy lidí se sbíhaly, 
aby slyšeli čistě zvěstované Boží slovo, bez lidských dodatků… a v některých městech 
ho ulicemi provázeli i městští úředníci. I když měl osobní ochranný list od papeže, 
toto prohlášení bylo porušeno a Hus byl zatčen a vězněn. Císař nelibě nesl, že i jeho 
záruky byly porušeny. Dostalo se mu odpovědi, že „není třeba dodržovat přísahu danou 
kacířům“.  Když dostal na vybranou, zda odvolá svoje učení, vzdá se biblických pravd, 
nebo podstoupí smrt, zvolil úděl mučedníka. Boží milost mu byla oporou. 

Husova životní pouť skončila, ale pravda, pro kterou zemřel, nemůže nikdy zahynout. 
Jeho příklad víry a důvěry v Boží slovo povzbudil jiné. Jeho poprava ukázala celému 
světu proradnost a krutost Říma. Jsme víc než o 600 let dál. Den upálení mistra Jana 
Husa je prohlášený státním svátkem ČR. Tato skutečnost svědčí o velké hodnotě Hu-
sova života. Všichni občané naší vlasti, i nekřesťané, si každý rok připomínají tohoto 
věrného Kristova svědka. Vážíme si svých kořenů? Co jsme ochotní ze svých sil, času, 
schopností dát k dispozici Pánu tak jako Mistr Jan Hus? Bratr Martin

Připomínka svátku, na který se v loňském roce ve farním zpravodaji nedostalo:

Svátek apoštola Jakuba – 25. července
Jakubové byli v apoštolském sboru dva. Rozlišovali je podle věku. Jakub Starší byl syn 
Zebedeův a bratr mi láčka Páně – apoštola Jana. Druhý apoštol – Ja kub Mladší – byl 
synem Alfea a byl v příbuzenském vztahu s Pánem Ježí šem (podle tradice byla jeho 
matka Marie blízkou příbuznou Panny Marie).

Jakub starší pocházel z Betsaidy, byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho 
manželky Salome. Ježíš oslovil oba bratry, Jakuba i Jana, aby zanechali života rybářů 
a stali se jeho učedníky. Jakub patřil spolu s Petrem a Janem mezi Kristovy nejdůvěrnější 
spolupracovníky – viděl Proměnění Páně, vzkříšení Jairovy dcery, byl jedním ze tří, 
kteří s ním měli bdít v Getsemanské zahradě, byl výslovně jmenován mezi těmi, kteří 
očekávali a přijali o Letnicích Ducha svatého. 



Po Nanebevstoupení Páně působil v Jeruzalémě a Samařsku a byl prvním z Dvanác-
ti, kdo zemřel mučednickou smrtí. Okolo Velikonoc roku 44 byl na rozkaz Heroda I. 
Agrippy (vnuka Heroda Velikého) sťat mečem.

Existuje spousta legend týkajících se přenesení Jakubových ostatků do Španělska. 
Podle jedné z nich roku 813 objevil apoštolův hrob poustevník Pelayo, jemuž místo 
prozradily jasné hvězdy. Místo se začalo nazývat latinsky „campus stellae“, tedy „hvězd-
né pole“, z čehož vznikl místní název Compostel a ten dal vzniknout celému jménu 
Santiago de Compostela – svatý Jakub z hvězdného pole. Král Alfons dal nad hrobem 
vystavět ke cti apoštola Jakuba v roce 816 chrám, který byl posvěcen 25. července 816 
(odtud je stanoven den svátku). Jakubův hrob v Santiagu se stal nejslavnějším pout-
ním místem středověku. Od 10. do 15. století toto místo na severovýchodě Španělska 
přitahovalo více poutníků než Řím a Jeruzalém.

Středověký křesťan měl životní sen a touhu putovat do Svaté země po stopách Ježíšo-
vých, do Říma ke hrobu svatého Petra a ke hrobu apoštola Jakuba Většího do Santiaga 
de Compostela - na samotný konec tehdy známého světa. Poutní svatojakubské cesty 
změnily tvář tehdejší Evropy. Jen po „francouzské“ svatojakubské cestě, která i dnes 
vede z Francie přes Pyreneje, mířilo do apoštolova města ročně 200 až 500 tisíc pout-
níků, kteří přinášeli do kdysi nehostinných oblastí nejen peníze, ale s nimi hospodářský 
rozvoj i nebývalý kulturní rozmach. Nové kláštery stavěné při cestách zajišťovaly šíření 
románské kultury, rytířské řády střežily cesty, významní poutníci zakládali charitativní 
instituce a odkazovali jim své jmění. Z mnoha chrámů, které jsou ve městech na poutní 
trase (skoro všechny ve stylu nové katedrály v Santiagu, započaté r. 1075), jich několik 
desítek dnes patří k světovým unikátům. Ve městě Leonu v roce 1161 vznikl rytířský 
řád „Svatého Jakuba od meče“. Jeho rytíři se označovali na prsou nošeným znamením 
červeného meče, jehož jílec a konce příčky jsou liliovitě ukončeny.

Santiago de Compostela se spolu s Římem a Jeruzalémem stále řadí k nejvýznam-
nějším poutním místům křesťanské Evropy. Poutní tradice ke hrobu svatého Jakuba 
– Camino de Santiago – Cesta svatého Jakuba – prožila v 90. letech 20. století velkou 
obrodu, která trvá dodnes. Symbolem poutníků je svatojakubská mušle. Původ symbolu 
je v legendě, podle níž portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde kotvila loď, 
jež přivezla ostatky apoštola Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný 
a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil 
do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. 
Zachránci plni úžasu viděli, že jeho tělo je zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. 
Existují i další legendy, které se vážou ke svatojakubské mušli. Všechny mají v podstatě 
stejnou předlohu příběhu, totiž svatým Jakubem zázračně zachráněné lidi.

Relikvie apoštola Jakuba je i v českých zemích. Do pražské katedrály svatého Víta se 
v roce 1212 dostaly zub a další dvě částky z ostatků. Další ostatek byl vložen do základů 
kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském.  

Připravila pro vás sestra Radka



SVÁTOSTI
Svátosti

Pojem svátost vnesl do teologického slovníku Tertullianus (nejvýznamnější latinsky píšící 
křesťanský spisovatel přelomu 2. a 3. století, který je považován za autora základní křes-
ťanské terminologie v latinském jazyce). Jeho ekvivalenty jsou mystérium (novozákonní, 
původně řecký pojem) a sacramentum (latinsky). Slovo mystérion v souvislosti s dílem 
Ježíše Krista, jeho církví a liturgií původně označovalo celé liturgické dění. První tisíciletí 
znalo až tři desítky obřadů a úkonů, které považovalo za svátosti (patřilo sem např. mniš-
ské zasvěcení, pohřeb a další). Ve 12. století se v západní církvi ustálil počet uznávaných 
svátostí na sedm. Tento počet později přejal i křesťanský východ a podržela jej i česká 
reformace. Světová reformace v inspiraci Martinem Lutherem ponechala pouze dvě svá-
tosti – křest a večeři Páně (ovšem tu s velkým až svátostným prvkem svátosti pokání).

Souvislost liturgie a svátostí je dána základním předpokladem a vírou, že Kristus 
je ve své církvi přítomen a působí skrze ni. V Písmu spatřujeme oporu pro tuto víru 
ve svědectví, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk. Jako takový je Otcem povolán, 
aby lidem přinesl spásu. Učinil tak svým životem, který je službou sestrám a bratřím, 
za které se vydal na kříži, a daroval jim nový život v plnosti. Církvi pak přislíbil svého 
Ducha, ve kterém jí bude nadále trvale přítomen; svým učedníkům dal pověření a moc 
pokračovat v jeho díle. 

Svátosti jsou setkání s Kristem. Ten jako spasitel a velekněz nové smlouvy přichází 
k člověku, který potřebuje spásu. Liturgika věří v Krista jako prvotní svátost církve 
a pramen všech svátostí zároveň. Předpokladem pro přijímání svátostí je víra a láska, 
kterou svátosti živí a posilují. Svátosti jsou Bohem darovaný začátek, který vyžaduje další 
rozvinutí a naplnění v našich životech. Svátosti jsou tak základní a nejvlastnější úkony 
církve, které slouží budování Kristova mystického těla. Jsou zpřítomněním Ježíše Krista 
své církvi i konkrétnímu člověku. Všech sedm svátostí je zpřítomněním velikonočního 
tajemství. Je to také sám Kristus, kdo svátosti uděluje jako dar a sám je i jejich účinkem.

Svátosti dělíme na iniciační svátosti a svátosti stavu (stavovské). Iniciační svátosti 
jsou křest, biřmování, večeře Páně, svátost pokání a útěcha nemocným. Svátosti stavu 
pak manželství a svěcení kněžstva.

Středem a vrcholem křesťanského života je večeře Páně, eucharistie. Její slavení za-
kládá vlastní křesťanskou bohoslužbu, má zvláštní místo jako slavnost dne Páně. Odvisle 
od toho pak nejužší spojitost s eucharistickou liturgií mají svátost křtu, biřmování, pokání 
a svěcení kněžstva.

Svátosti ustanovil Ježíš Kristus, který prostřednictvím viditelného symbolu zpro-
středkovává neviditelnou Boží milost. Milost je projev Boží lásky k člověku. Milost je 
to, co člověk dostává, aniž si to něčím zasloužil, dostává dar z lásky.

 Křesťanské církve nejsou ohledně pohledu na svátosti a jejich počet jednotné – svátostí, 
které uznávají katolické církve, pravoslaví a církev československá husitská, je sedm; 
protestantské církve uznávají svátosti dvě.

Katolickou nauku o svátostech poprvé definoval Tridentský koncil v průběhu pro-
testantské reformace. Kristus sám je hlavou svého těla, to jest církve, která tak sděluje 
neviditelnou milost. V tomto smyslu je analogicky svátostí také církev. A protože je církev 



prostředkem, jímž Kristus zjevuje a uskutečňuje tajemství Boží lásky vůči lidem, je církev 
podle Druhého vatikánského koncilu „všeobecnou svátostí spásy“.

Pro pravoslavné křesťany je „svátost“ západním termínem, který se snaží definovat 
cosi, co definovat nelze. Namísto něj se tedy používá pojem „tajemství“ (svatá Tajina), 
jímž se vyjadřuje, že „svátost“ přesahuje lidské chápání. Bůh se nás dotýká skrze hmotné 
věci, např. vodu, víno, chléb, olej, kadidlo, svíce, oltář či ikony, a způsob, jak toho do-
sahuje, je tajemstvím. Pravoslaví sice uznává symbolický počet sedmi svatých Tajin, ale 
označují tento soubor za „hlavní svaté Tajiny“. Svatých Tajin mají více, například velké 
svěcení vody na svátek Zjevení Páně (Theofanie, Bogojavlenije). Svatými Tajinami je 
člověk sjednocován s Bohem a nemůže být bez nich spasen.

Většina protestantů věří, že svátosti jsou „vnějším znamením vnitřní milosti“ anebo 
symbolem toho, co se událo neviditelně. Za svátost však považují pouze křest a Večeři 
Páně, která odpovídá pojmu eucharistie. Zbylých pět svátostí nepovažují za ustanovené 
v Novém zákoně.

Církev československá husitská ponechala systém sedmi svátostí, ačkoliv se jedná 
o reformační církev. Svátost je v této církvi definována jako „jednání, jímž se obecenství 
věřících v Duchu svatém činně podílí na milosti Božího Slova přítomného skrze slyšené 
svědectví Písma svatého a svátostné úkony“ (srov. Základy víry Církve československé 
husitské, čl. 307). Na rozdíl od římskokatolické nauky zde není církev jako prostředník 
mezi Bohem a člověkem, ale pouze průvodce, který vede věřící k vlastní odpovědnosti 
před Bohem.

Sedm svátostí se týká všech úseků a důležitých okamžiků života křesťana: díky nim 
se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Svátost 
křtu, biřmování a kněžství je možné přijmout jenom jedenkrát v životě, protože jejich 
přijetí je nesmazatelným znamením a je trvalé.

Kromě svátostí se setkáváme s tzv. svátostinami. Jsou to posvátná znamení, jimiž 
bývají posvěcovány různé životní okolnosti.  Nejčastější je pohřební obřad, další pak 
např. žehnání domu, žehnání školákům do nového školního roku, žehnání dopravních 
prostředků… Každé požehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary. S tím souvisí 
i lidová zbožnost odrážející se v poutích, uctívání ostatků svatých, procesích, křížových 
cestách, růžencích, medailkách…

Rozlišovat mezi svátostmi a svátostinami se začalo až ve středověku z důvodu teolo-
gické systemizace. 

Křesťanské svátosti a obřady (svátostiny) doprovází člověka při všech zásadních 
okamžicích jeho života. Dotýkají se tak chvíle narození, uvedení do dospělosti, aspektů 
viny a odpuštění, chvíle slavení hostiny, ale i nemoci, utrpení a smrti. Svátosti doprovází 
člověka také při životních krocích, jako je např. trvalé spojení života s druhým člověkem 
nebo kněžské svěcení. Připravila pro vás sestra Radka

Literatura a zdroje: 
Několikadílné povídání o svátostech – čerpáno z výkladu liturgie CČSH Kristus vprostřed 
nás od Vladimíra Hraby i z dalších zdrojů.



ZVEME VÁS O PRÁZNINÁCH

SLAVNOSTI K PAMÁTCE MISTRA JANA HUSA
Srdečně Vás zveme na sváteční setkání k památce 

606. výročí upálení Mistra Jana Husa.
V letošním roce prožijeme tato 

slavnostní shromáždění:
V den svátku Cyrila a Metoděje 
v úterý 5. července 2021 
v 9:00 hodin v blanenském 
dřevěném kostele.
V den svátku Mistra Jana 
Husa ve středu  6. července 

v 19:00 hodin budou venkovní bohoslužby  
s Husovou hranicí v Rudici u Boží muky.

Věříme, že svojí účastí podpoříte tato 
tradiční husovská setkání.

ZVLÁŠTNÍ POZVÁNÍ NA HUSOVU SLAVNOST DO SOBĚŠIC
Srdečně vás zveme do Soběšic, kde při Husově slavnosti bude mít kázání náš bratr farář 
Martin. Hlavním organizátorem slavnosti je bratr Michal Ševčík z naší farnosti!



XX. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
Církev československá husitská zve na XX. Festival duchovní hudby v kostele sv. Miku-
láše na Staroměstském náměstí v Praze, konaný v úterý 5. července 2022 od 16 hodin pod 
záštitou patriarchy Tomáše Butty a pod záštitou biskupa pražského Davida Tonzara.
Vystoupí Sbor varhaníků a zpěváků Církve československé husitské, Komorní soubor 
Matoška, Pěvecký sbor při farnosti Praha–Vyšehrad, Vokální skupina Let ́s Go!, The Choir 
of St Catharine‘s College (Cambridge, Anglie), varhany - Michal Hanzal, Kamil Vavrek, 
sólový zpěv 2 Ladislava Nohejlová, Dana Krausová, Petr Hladík. Pořadem budou prová-
zet: Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová. Festival se koná za laskavého přispění 
a podpory farnosti u sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a Ministerstva kultury ČR.

BOHOSLUŽBY Z BETLÉMSKÉ KAPLE V PRAZE
Jako každý rok se můžete zúčastnit osobně i skrze televizní přenos bohoslužeb z Betlém-
ské kaple. Bohoslužby se konají ve středu 6. 7. v 15:00 hodin. Během liturgie vystoupí 
Pěvecký sbor varhaníků a zpěváků Církve československé husitské pod vedením Zdeňka 
Kovalčíka, úvodní chorál zahraje dechový kvintet „Žestě Pražského hradu“. Na varhany 
doprovodí Lukáš Rýdlo. Bohoslužba bude vysílána v přímém televizním a rozhlasovém 
přenosu (ČT2, ČRo3 – Vltava).

SPOLEČNÁ CESTA DO TAIZE VE FRANCII
Na setkání do Taizé jsou zváni především mladí lidé ve věku 18 – 35 let, ale účastnit 
se mohou i mladší od 15 let, rodiny s dětmi či starší dospělí. Cesta se uskuteční 
ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2022 (odjezd autobusem 30. 7. večer z Prahy, návrat 8. 8. brzy 
ráno tamtéž). Podrobnější informace rády podají Eva Vymětalová Hrabáková (eva.
vymetalovahrabakova@ccsh.cz) a Jana Krajčiříková (jana.krajcirikova@ccsh.cz), 
na jejichž adresu se také, prosím, přihlašujte (nejpozději do 25. června 2022). 
Informace najdete také na www.spolecna-cesta-do-taize.webnode.cz.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH 
V měsíci červenci se sejdou rady starších na svém jednání v pondělí 18. 7. a 15. 8.v 18:30 
hodin ve farní kanceláři v Blansku a ve středu 17. 8. v 18:30 hodin v kanceláři kostela 
ve Vyškově. Zveme k účasti. 

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby nebo otázky osobně s bratrem farářem, máte 
možnost si domluvit schůzku vždy po bohoslužbách. Pravidelně je možnost přijít každé 
pondělí od 16:00 do 18:00 hodin do farní kanceláře, Rodkovského 5 v Blansku. Jinak 
kdykoliv, ale dejte předem vědět; pokud nebudu v „terénu“, rád Vás přijmu.

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. 
Telefon: 606 702 768.



LITURGICKÝ PŮLROK V ČÍSLECH: 
Slavili jsme společně bohoslužby, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech Dobré 
zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání. Také údržba 
a práce kolem kostelů, sborů a kaplí si vyžádala mnoho hodin.
Svátostný život:

- svátostí křtu bylo uděleno 19 dospělým a 34 dětem
- svatebních obřadů bylo vykonáno 58
- pohřební obřady, v kostelích 8 a v obřadních síních 6
- biřmování se letos zatím nekonalo
- první večeře Páně dospělých 19
- útěcha nemocným 5

Díky za pomoc a službu, mnohdy skrytou a nenápadnou, všem členům rad starších, 
kostelníkům, zpěvákům a varhaníkům. Díky i za finanční obětavost. Moc si všeho vážíme. 
Děkujeme!!!

BIŘMOVÁNÍ
POZVÁNÍ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování v mnoha farnostech v naší zemi přestala být hromadnou velkou farní 
a společenskou akcí a stala se velmi osobní cestou k upevnění víry těch, kdo se k ní 
připravují. Spolu s tím také roste vědomí důležitosti přípravy. Mnozí vnímají přípravu 
na biřmování spíš jako přípravu na život, žitý v síle víry. Svátost biřmování (od latinské-
ho firmatio = upevňování) je svátostí, „v níž Duch svatý oživuje a upevňuje víru v srdci 
člověka“. Biřmovanec touto svátostí přijímá podíl na darech milosti (charismatech), které 
udílí Duch svatý.

Jiným starobylým názvem pro tuto svátost je zpečetění (consignatio). Pečetí se tu myslí 
znamení, že skrze Krista v Duchu svatém patříme Bohu. Novozákonním základem pro 
biřmování je apoštolské vkládání rukou, jímž se dostává věřícím podíl na darech Ducha 
(Skutky apoštolů, 8, 14-17).

Základním předpokladem pro přijetí biřmování je křest, podíl biřmovance na životě 
společenství farnosti a příprava v rámci duchovní péče. Příprava spočívá v hlubším vzdě-
lávání se v evangeliu, zkušenosti víry a prohloubení duchovního života.  Rád bych vás 
pozval, kdo jste svátost biřmování doposud nepřijali, k přípravě a jejímu přijetí.  

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ BUDE UDÍLENA PŘI BOHOSLUŽBÁCH  
V NEDĚLI 18. ZÁŘÍ L. P. 2022 v 9:00 hodin NAŠIM BRNĚNSKÝM  

BISKUPEM ThMgr. JURAJEM JORDÁNEM DOVALOU.

Těším se na vás! Bratr farář Martin

CÍRKEVNÍ PŘÍSPĚVEK
Prosba o církevní příspěvek na rok 2022.
Jako každý rok i v letošním roce si vás dovolujeme poprosit o církevní příspěvek.
Hlavním zdrojem příjmů fungování našich farností po hmotné stránce, jsou příspěvky 
těch, kterým na našem společenství záleží, podporují je, protože vědí, že bez hmotné 
podpory nemůžeme fungovat. Děkujeme za Vaši pozornost a obětavost. Tento příspěvek 



PROŽILI JSME
KRÁSNÁ SLUNNÁ NEDĚLE 12. ČERVNA L. P. 2022 V BLANSKU
Na slavnost Boží Trojice v neděli 
12. 6. jsme v Blansku prožili první 
přijímání některých dětí, které chodí 
do náboženství. Tradičně děti, které 
se zúčastňují setkávání pro děti 
v naší farnosti, přijímají poprvé dary 
Kristova stolu. Od začátku školního 
roku se tak každý týden v úterý Evička 
Kapounová, Adélka Hlavičková, 
Barunka Dorazilová a Ríša Petres 
připravovali na tuto neděli. Probudili 
jsme se do prosluněného rána. Děti 
se sešly na faře. Jakmile zvony z věže našeho kostela odzvonily devátou hodinu, začaly 
slavností bohoslužby. Děti šly společně s bratrem farářem Martinem a sestrou Martinou, 
která pomáhala s přípravou dětí, průvodem do kostela. 
V naší farnosti je letitým zvykem, že bohoslužby, při kterých děti poprvé přijímají večeři 
Páně, začínají veřejnou zpovědí se svátostí Pokání pro děti i dospělé. Během bohoslužeb 
se děti podílely na čtení z Písma a přímluvných modlitbách; po kázání se konala zkouška 

jejich znalostí před rodiči, kmotry 
a celým společenstvím naší far-
nosti. I pro mnohé dospělé to bylo 
příjemné osvěžení znalostí. V zá-
věru bohoslužeb dostaly děti pa-
mětní list a každý dort. Společný 
dort potom rozkrájely při posezení 
a oslavě na faře. Věříme, že zů-
stanou věrnými spolustolovníky 
u Ježíšovy večeře v našem spole-
čenství. Přejeme všem požehnané 
prázdniny. 

by měl dát každý zletilý člen církve, tj. v ní pokřtěný nebo hlásící se k naší církvi. Dle 
rozhodnutí církevního zastupitelstva je roční výše církevního příspěvku 500 Kč. Úhradu 
lze provést v hotovosti přímo po bohoslužbách nebo převodem na účet NO Blan
sko č. 244035648/0300 nebo 115-4094600207/0100 s uvedením variabilního symbolu 
(VS): 682030, konstantní symbol (KS): 0558. Tyto údaje jsou důležité z důvodu zaúč-
tování Vaší platby jako církevní příspěvek. Posíláte nám finanční dary, které bez Vašeho 
označení (např. CD nebo CP + dar) nemůžeme zaúčtovat jako církevní příspěvek.
Děkujeme vám mnohokrát za podporu a vnímavost.

Vaše Jitka Alexová a Jana Měřinská, 
účetní neboli finanční zpravodajky farností.



A společný dort, který patřil 
dětem i účastníkům posezení 
po slavnostních bohoslužbách.

ŠPETKA HUMORU
Pod dojmem nedělních ohlášek 
vznikla tato báseň, která přišla 
bratru faráři e-mailem.  
Jednou za čas se stane, že 
po tzv. zapíjení svobody 
musí, chtěl nechtě, snoubenci 
v neděli ráno vstát a jít 
do kostela na ohlášky. Lidé si 
všimnou všeho a tak také vznikly následující verše.      MK

ŽENICH STOJÍ U OLTÁŘE
Ženich stojí u oltáře, Nevěsta však říká:
napitý jak trám, „Udělej to, svatý pane,
Martin praví prostě: neboť až on vystřízliví,
„Tohohle fakt neoddám.” nikdo ho sem nedostane...“       :-D :-D

LETOŠNÍ BIBLICKÉ HODINY
Každé úterý v 17. 30 jsme se celý rok scházeli se skupinou sester a bratrů na pravidelných 
biblických hodinách. Setkání velmi fundovaně vedl  bratr Jiří Rokos. Začali jsme  vždy 
zpěvem písně a modlitbou žalmů a pak jsme četli ze Starého zákona nebo jsme se věnovali 
některému vybranému tématu. 

Bratr Rokos měl vždy připravený zajímavý komentář a prostor byl samozřejmě i pro 
dotazy a připomínky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. 
Moc děkuji bratru Rokosovi i všem účastníkům za tento krásný čas, který jsme mohli 
společně prožívat. 

Za vděčné účastníky biblických hodin sestra PhDr. Jana Skácelová



POKRAČUJÍCÍ OPRAVY KOSTELA VE VYŠKOVĚ
Náš vyškovský kostel stojí na hlav-
ním náměstí, ve středu města. Již ně-
kolikátým rokem pokračují dlouho 
připravované opravy vyškovského 
kostela. Po generální opravě střechy 
nyní probíhá první etapa rekonstruk-
ce původní výmalby. Máme tedy již 
třetím rokem bohoslužby malinko 
na staveništi. Stále je kolem nás le-
šení. Bohu díky však za toto krásné 
dílo obnovy. Díky péči města Vyško-
va bude celý kostel v roce 2023 zářit 
novotou původní výmalby.      Díky za toto krásné dílo, z jehož začátků se 

smíme těšit již nyní.
Kostel byl původně postavený v 19. století 
jako židovská synagoga. V souvislosti s od-
stěhováním židů z Vyškova do větších měst 
nebyla synagoga od roku 1929 využívaná 
k bohoslužbám. Naše církev ji užívá k boho-
službám, biblickým hodinám, křestním, sva-
tebním i pohřebním obřadům od roku 1957.
V neděli 7.července L. P. 1957 zde byl slav-
nostně posvěcený Božím slovem nynější 
vyškovský sbor Dr. Karla Farského. 

Vaše sestra Lidka z Vyškova

VARHANNÍ KONCERT BRATRA NEPILÉHO
V neděli 19. června se konal v blanenském dřevěném kostele na našich varhanách krásný 

koncert varhanního mistra 
bratra J. Nepilého z Jaroměře. 
Bratr Jaroslav je synem man-
želského páru F. a A. Nepilých, 
kteří působili dlouhá léta jako 
kněží naší církve ve východ-
ních Čechách. 

Koncert byl krásný zážitek 
a stejně tak příjemné posezení 
a popovídání po koncertu. 

Vaše sestra Jana



POŽEHNÁNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRÁZDNIN
V neděli 26. 6. 2022 jsme 
prožili bohoslužby v hor-
kém letním dopoledni. 
Po bohoslužbách dával bra-
tr farář Martin osobní po-
žehnání všem řidičům, dě-
tem, rodičům a prarodičům 
na prázdniny. Modlíme se 
za krásné prožití prázdnin 
a Boží ochranu na cestách. 
Vyprošujeme také šťastné 
návraty domů. 

Po bohoslužbách se také 
konala zahradní slavnost se 
skvělým guláškem od Mar-
celky a Jirky, za pomoci Len-
ky, Pavla a Petra. Děkujeme 
všem dalším, kteří se obětavě 
zapojili do obsluhy více jak 
120 účastníků. Byla to skvělá 
souhra a doplnili jsme bez-
vadně jeden druhého. Děku-
jeme za krásné dopoledne 
s vámi všemi.

Bratr Patrik



NOC KOSTELŮ V BLANSKU 
Noc kostelů je mezinárodní ekumenická akce, která vznikla v Německu a do České 
republiky se dostala z Rakouska. 1. ročník v České republice proběhl v roce 2009. 
Jsou otevřeny kostely a modlitebny pro širokou veřejnost, v nichž se dozvídá zají-
mavosti o křesťanství. V letošním roce se do akce zapojilo 1729 kostelů a modlite-
ben. Bylo připraveno 7 614 programů. V kostelích a modlitebnách jsou pořádány, 
bohoslužby, workshopy, komentované prohlídky a kulturní akce.

Dne 10. 6. 2022 se také do této významné celostátní akce zapojila blanenská 
farnost. V našem dřevěném kostelíku jsme zahájili prohlídky kostela s výkladem 
v 15:00 hod. a celá akce skončila ve 22:00 hod. Organizace se ujala sestra Jana 
Skácelová, texty pro průvodkyně poskytl Josef Řádek. V rámci komentovaných 
prohlídek se návštěvníci dozvěděli o historii naší památky, výklad jim byl poskyt-
nut sestrami Evou Krejčí, Annou Handlovou a Vladimírou Konečnou. Od 17.30 
do 18:30 proběhl koncert hudebního uskupení Gospel friends z Brna, kteří u nás 
nevystupovali poprvé, jejich koncerty posluchačům vždy předají pozitivní energii. 
V našem kostelíku čítala účast přibližně 140 lidí, což se jeví jako velice dobrá 
návštěvnost. Ohlasy návštěvníků, které byly velmi pochvalné, potěšily všechny 
organizátory.

Dne 17. 6. 2022 proběhlo v rámci akce Noc kostelů závěrečné setkání v Řím-
sko-katolické farnosti u kostela blahoslavené Marie Restituty (brněnské rodačky) 
ve čtvrti Brno–Lesná. Za naše společenství se zúčastnily sestry Jana Skácelová 
a Vladimíra Konečná, které ocenily krásu výjimečné moderní sakrální stavby na-
vržené jedním z nejúspěšnějších současných architektů Markem Štěpánem.

Vaše sestra Vlaďka 

NOC KOSTELŮ VE VYŠKOVĚ
Jako každoročně, i letos, se konala Noc kostelů, v pátek 10.6. V kostele je sice 
na jedné zdi lešení, protože památkáři provádějí výmalbu jako pokračování oprav, 
ale i přesto je kostel přístupný. Letos byla hlavní atrakcí Noci kostelů varhanní 
hudba. 

Náš varhaník Dalimil Ševčík, učitel ZUŠ, vzal s sebou 3 žáky, 2 klavíristy 
a 1 hoboj, což bylo příjemným zpestřením. Všichni se ve hraní střídali po celý 
večer. A ještě jedno překvapení a zpestření jsme zažili. Kostel přišla navštívit paní 
učitelka Bařinková – výborná sopranistka – se synem, který hraje na flétnu. I oni 
se zúčastnili improvizovaného koncertu. Paní Bařinková zazpívala za doprovodu 
varhan několik písní. Posluchači byli nadšeni.

Lidí sice přišlo méně než předchozí roky, ale byli spokojeni s programem, kte-
rý kromě hudby obsahoval komentovanou prohlídku, čtení z Bible i chvíle ticha 
k modlitbě. Večer se vydařil, buď Bohu chvála.

Rada starších Vyškov



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Manželství a rozvod ve světle Bible

Co je to manželství? To ví přece každý. Skutečně? Nikdy v historii nebylo tolik útoků 
proti manželství jako v dnešní době. Stále více narůstají i u nás snahy o uzákonění „man-
želství“ osob stejného pohlaví. Co nám o manželství, jeho vzniku a zániku říká Boží slovo? 

Genesis 1, 2728:  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obra-
zem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte 
se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, 
nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh stvořil člověka jako muže a ženu (v originále 
je doslova jako samce a samici), tedy jako sexuální bytosti. Dal tím lidem možnost podílet 
se na stvoření nového života. Měli se rozmnožovat a naplnit zemi.  

Genesis 2, 1824:   I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu 
pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno 
nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jme-
novat podle toho, jak jej nazve.  Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo 
i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin 
Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. 
A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk 
zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže 
vzata jest.“ Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním 
tělem. Nejdříve byl stvořen muž. Viděl, že všechna zvířata, která měl pojmenovat, byla 
v páru, on však byl sám. Bůh nepochybně chtěl, aby muž tuto samotu pocítil a uvědomil 
si, že být sám není dobré. Aby získal „pomoc sobě rovnou“˝– ženu, musel něco dát – svoje 
žebro. Výraz „mužena“ je pokusem česky vystihnout souzvučnost hebrejských výrazů 
pro muže (ÍŠ) a ženu (IŠŠÁ). 

Manželství tedy bylo ustanovenu v ráji, ještě před pádem člověka do hříchu. Je to Boží 
dar lidem. Jeho účelem nebylo jen plození potomstva, ale především vytvoření hlubokého, 
intimního a trvalého partnerského vztahu, kdy se manželé vzájemně doplňují a vzájemně si 
pomáhají. Když se muž připojí ke své ženě, stanou se jedním tělem. Manželství tedy může 
vzniknout pouze mezi mužem a ženou, čemuž odpovídá i původ českých slov manžel, 
manželka, manželství, která se vyvinula přesmykem ze staročeského malžen, malženka, 
mající svůj původ v praslovanském   „malъžena“, což byl duálový tvar znamenající „muž 
a žena“. Jakékoliv snahy o uzákonění „manželství“ osob stejného pohlaví tedy musíme 
jako křesťané jednoznačně a nekompromisně odmítnout. Navíc sama homosexualita je 
Bohem jasně odsouzena – např. 1. Korintským 6, 910 [ČSP]: Což nevíte, že nespra-
vedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, 
cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, 
utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.  („Lidé praktikující homosexualitu“ 
– v řeckém originále ARSENOKOITAI = samci, kteří spolu souloží.) 

Manželství končí smrtí jednoho z manželů.  1. Korintským 7, 39: Žena je vázána 
zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná a může se vdát, za koho 



chce, ale jen v Kristu. Apoštol Pavel zde mluví ke křesťanům, „v Kristu“ znamená, 
že křesťan by si měl vzít pouze křesťana. To vyplývá i z textu 2. Korintským 6, 14 
[KB1613]:  Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepra-
vostí? A jaké obcování světla s temnostmi?

Je možné manželství ukončit také rozvodem? V izraelské společnosti byl rozvod běž-
ný. Deuteronomium 24, 1:   Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho 
nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho 
do rukou a vykáže ji ze svého domu. Podle Mojžíšova zákona se mohl muž (nikoliv žena) 
rozvést, pokud na své manželce „shledal něco odporného“ (kralická bible používá výraz 
„mrzkost“). Musel jí však napsat rozlukový lístek a ona se pak mohla znovu vdát (nikoliv 
však za kněze). Co to mohlo být - to „něco odporného“? Různí rabíni na to měli různé 
názory. Podle některých to mohla být tělesná vada, nebo třeba jen připálené jídlo, podle 
jiných dokonce stačilo, když muž našel ženu hezčí, než byla ta jeho. Za důvod k rozvodu 
byla považována nevěra, což by vlastně tehdy v praxi ani nemělo být možné, protože 
nevěra se trestala smrtí. Zřejmě přece jen ne vždy. Není divu, že se na problém rozvodu 
jednou otázali i farizejové Ježíše. Matouš 19, 39: Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli 
ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny? Odpověděl jim: „Nečetli jste, 
že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku 
a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘  takže již nejsou dva, ale jeden. 
A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, 
že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“  Odpoví jim: „Pro 
tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. 
Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, 
cizoloží.“ Ježíš prohlašuje manželství za nerozlučitelné s jedinou výjimkou – smilstva. 
Jako smilstvo Bible označuje obecně jakýkoliv sexuální vztah mimo manželství (např. 
cizoložství, praktikování homosexuality, incest, sex se zvířaty).  

Muž a žena jsou si před Bohem rovni, přesto mají v manželství jiné úkoly, vzájemně 
se mají doplňovat. Apoštol Pavel velmi pěkně přirovnává vztah muže a ženy ke vztahu 
Ježíše Krista a církve. 

Efezským 5, 2133:   V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům 
jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale 
jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, 
milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil 
a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky 
a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy 
jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti 
své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. 
‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘ Je 
to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať 
miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory 



Zní to tak staře a přece je to tak nové
I. díl – Metafyzika a jiné muzejní exponáty

Sestry a bratři, níže si vám dovoluji předložit moje kritické reflexe k dnešnímu chá-
pání metafyziky a postavení našeho národa v celku skutečnosti. S úctou k myšlenkovým 
tradicím Jana Viklefa, Jana Husa, Jeronýma Pražského, Stanislava ze Znojma, Jiřího 
z Poděbrad, Petra Chelčického, J. A. Komenského a našich obrozenců (a mnoha dalším) 
se pokouším o nalézání prostoru (topos) Pravdy. Místa, kde existuje objektivní, závazná 
a člověkem nestvořená skutečnost a jejíž je člověk zřejmě součástí.
Co je metafyzika a jak nám zní

Metafyzika začala ztrácet dobrou pověst s příchodem novověkého obratu a příklonem 
k pozitivismu. Často slýcháme, že člověk, který se metafyzikou zabývá, je snílek oddávající 
se spekulativním nepodloženostem a vlastní fantazii. Když začneme hovořit o metafyzice, 
tak v tom lepším případě se dozvíme, že se jedná o nějaké esoterní či zvláštní vědění, rozkrý-
vání jakýchsi tajemství apod. Může rovněž panovat přesvědčení, že metafyzika, pakliže není 
v akademických a odborných kruzích dostatečně provozovaným termínem, je něco, čeho 
jsme se v minulosti zbavili, nijak nám nechybí a můžeme ji muzeálním způsobem nahlížet.

Jak předznamenává název tohoto příspěvku, tak to s metafyzikou nebude zase tak jed-
noduché. Jestliže ji chceme lépe pochopit, je opravdu nutné jít do minulosti (je otázkou, 
jestli cesta do minulosti implikuje nepoužitelnost a zastaralost pro dnešní dobu). Všechno, 
co v antickém Řecku nespadalo do témat logiky, fyziky či etiky bylo kategorizováno právě 
jako metafyzika. Tá metá tá physiká – spisy za těmi o přírodě, které právě získaly ono 
označení. Dnešní filozofové se samozřejmě zabývají velice intenzivně problematikou filo-
zofie antického Řecka, ale také rovněž vehementně odmítají či se striktně vymezují vůči 
metafyzice. Klíčoví autoři dané doby antického Řecka, jakými byli Platón a Aristoteles, 
tvrdili, že filozofie se nedá bez metafyziky dělat. Metafyziku chápali jako jádro filozofie. 
Zde se nám začíná vyjevovat zajímavá záhada.

Když se zaměříme na Augusta Comta, jednoho ze zakladatelů moderní sociologie a po-
zitivismu, zjistíme, že chápal metafyziku jako stadium vývoje poznání, kdy lidé zavrhli 
mýtické myšlení a začali pátrat po příčinách všech věcí. Dotud se dá s Comtem celkem 
souhlasit až na zásadní moment, který zapadá do jeho evolucionistického pohledu, který 
je rámován moderním schématem o nedokonalosti tehdejší materialistické vědy, která tak 
vlastně nemohla být metafyzice nápomocná v poznávání světa tak, jak to známe z empiris-
mu, protože ve své podstatě neexistovala, nebo byla přinejmenším velice primitivní. Řečtí 
autoři v čele s Platónem však byli přesvědčeni, že celek skutečnosti je mnohem bohatší než 
to, co dokáže sebelepší empirický výzkum zjistit. Hovořili o nemateriálních skutečnostech, 
entitách a realitách (duše a Bůh), které stojí za proměnlivou dynamikou materiální reality, 
jak ji známe z našich smyslů.

Nás zajímá metafyzika ve vztahu k odhalování určitých zákonitostí lidského myšlení, 
které nebyly stvořeny člověkem. Současná věda rovněž pracuje s nutnými a neměnnými 
konstantami, které nejsou následkem nějaké dějinného vývoje a historické dynamiky. Me-
tafyzika nabízí totiž něco, co je ve velkém rozporu s ideologiemi. Tím je obecná závaznost, 
jistota a nutnost (původ skutečnosti není od člověka, tudíž si ji nemůže libovolně tvořit). 
Století velkého nedorozumění, které bylo splaveno potoky krve, právě díky ideologiím 



(20. století), stálo určité soutěži myšlenkových paradigmat, která se přetahovala v tom 
lepším případě ve volbách, v tom horším případě ve válkách. Pluriversum našeho velkého 
světa současnosti je založeno na předpokladu, který nápadně připomíná obecnou závaznost 
metafyzických poznatků, tj. že platí pravidlo rovnosti pohledů a názorů. Toto pravidlo je 
v relativismu zcela závazné. Zde přichází zásadní problém; obsahuje zkušenost informa-
ci, že ji lze myšlenkově překročit? Zkušenost totiž naprosto zásadně nemá informaci ani 
o existenci, ani o neexistenci něčeho mimo ni. Jestliže tedy relativista dneška odchovaný 
empirismem tvrdí, že žádné nemateriální entity neexistují – dopouští se metafyzické spe-
kulace, ze které není cesty ven.

V tomto textu chci naznačit, že určité skutečnosti, které se člověku a lidstvu dějí, nelze 
odbýt pouhou psychoanalýzou diktátora či ekonomickými teoriemi, protože neschopnost 
nalézat příčiny problémů tyto problémy dále drží při životě a často je pouze maskuje no-
vými kulisami (např. totalitarismus má neustále nové a nové podoby, v jádru se však jedná 
o totéž). Třeba by mohla metafyzika přispět do mozaiky lepšího poznávání nás samých 
(srov. Ševčík, 2021; Cardal, Fuchs, Kačinová, 2018).

Problém univerzálií jako téma metafyziky
Téma, které je trestí metafyziky, je chápáno jako dobové, z dnešního pohledu limitované 

a do jádra věci ovlivněné teocentrismem středověku. Tzv. dvě polarity lidského nazírání 
na skutečnost jsou založeny v řecké filozofii, která byla později recipována církevními autori-
tami jako např. Augustinem nebo představitelem vrcholné scholastiky Tomášem Akvinským. 
William z Ockhamu je jedním ze zakladatelů nominalistické skepse vůči realismu, která 
prochází od jeho doby až dodnes jako červená nit. 

Moderní pojmy jako paradigma či diskurz vyjadřují rámec chápání skutečnosti, jakési 
filtry v nazírání skutečnosti, které mají jedno velké riziko, že dlouhodobým užíváním těchto 
subjekto-objektových figur se můžeme dostávat do konfliktu se skutečností. Tyto intelektu-
ální konflikty mají často schopnost přerůstat prostřednictvím ideologií do nepochopitelných 
válek a ničivých utrpení. 

Autorů, kteří se odchylovali od filozofického realismu, je velké množství, kdo nám však 
nominalismus v předmoderní podobě předpřipravil byl Immanuel Kant, který ve své filozofii 
spojuje dvě naprosto protichůdné věci, které navzdory svojí rozpornosti nijak nebránily 
v dalším šíření nominalismu. Jednak vychází z empiristů, když tvrdí, že smyslová zkuše-
nost je nahodilá a následně tomu dodává pravidla v podobě jakýchsi apriorních schémat, 
která dodávají tomuto chaosu zvenčí dodatečně jakýsi řád. Čímž se stává reprezentantem 
agnosticismu, protože takto nelze závazně a jistě poznat objektivní realitu. Nejvíce matoucí 
je název Kantovy filozofie – transcendentální idealismus. Na Kantově spekulativní noetice 
není transcendentální, tedy přesahující člověka, nic. Jestliže není možné poznat něco více než 
materiální realitu, tak v jeho případě nelze hovořit o ničem jiném, než o doznívajícím realis-
tickém vlivu (spekulativní apriorní struktury) a potřebu se přizpůsobit britským empiristům 
v případě redukce poznání na smysly vnímatelnou skutečnost. Odmítnutí racionálního po-
znání skutečnosti, které je na člověku nezávislé, je jedním z projevů odmítání metafyzického 
přístupu k realitě. Simplifikace, tedy zjednodušování, může být sekundárním efektem díky 
vytěsnění metafyziky ze současného vědeckého poznání. Pochopením, že existuje člověkem 
nekonstruovaná realita, zavazuje všechny lidi bez rozdílů k intelektuální disciplíně, pokoře 



NAŠI KNĚŽÍ
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili na Bla
nensku i Vyškovsku. V prázdninovém čísle si představíme sestru farářku Miladu Čer
mákovou.

Sestra farářka Milada byla první ženou, která působila v poslání faráře v Blansku a okolí. 
Do jejího nástupu do služby v Blansku byli vždy faráři muži. Pro zajímavost si připomeňme:  

a zapomenutým gnozeologickým kvalitám. Opak, tedy záměrné zastírání reality (protože 
skutečnost se nedá popřít a naštěstí ani zakázat) odmítáním všeobecné závaznosti a jistoty 
vede k lidskému voluntarismu, který se několik století projevuje kupeckým soupeřením 
spekulativních ideologií, které mají svoje speciální disciplíny, jež jsou poplatné dobovým 
a utilitárním účelům. Bylo by velkým omylem realistů, kdyby jen ve skrytu duše doufali, 
že stávající diskurz by umožnil oživení metafyziky. 

Metafyzika se zabývá realitou, která je postmoderními nominalistickými koncepcemi 
zcela a jistě odmítnuta jako neexistující romantizující představa vzdáleného středověkého 
či starověkého člověka, který má ve středu svého myšlení jako všeobjímající a věčnou jis-
totu Boha. Dobrá tedy. Můžeme se však vrátit k Sokratovi, Platónovi a Aristotelovi. Tito tři 
filozofové nám docela bohatě stačí. Je jistě nebudeme obviňovat ze středověkého tmářství 
(ačkoliv tento termín dodnes vlastně nemá přesný obsah). 

Často se zapomíná na české realisty, kteří byli středověkou církví perzekuováni a upalo-
váni. Na Jana Husa či Jeronýma Pražského se odvolává celá moderní představa naší země. 
Často zmiňovaná Pravda, kterou máme na prezidentské standartě. O této problematice však 
bude psáno v jedné z následujících kapitol. Podobně jako filozof Roman Cardal (2018) 
vnímám naléhavost slov amerického filozofa R. Weavera, který vlastně říká totéž co Cardal 
a co je výše uvedeno. Jestliže je celek reality redukován na smysly vnímatelnou zkušenost, 
hrozí, že ignorováním „zbytku“ jednak člověku naprosto unikají kontexty, smysl celku 
a jeho dynamika vč. funkčních vztahů mezi partikulárním. Tudíž se člověk stává člověkem 
neznajícím skutečnost a otevírá se nekonečný prostor pro obchod s ideologiemi. Jestli se 
to někomu zdá jako zábavná hra, která však slouží komerčním účelům, jenž určitá část 
společnosti bude vždy potřebovat, máme založeno na vážné problémy. Není tajemstvím, 
že odmítáním skutečnosti vzniká celé předivo konfliktů.

Zmíněná metafyzika, pro současnou vědu muzejní exponát, kterou halí nánosy všemož-
ných představ o mysticismu, je něčím stále živým, nezávisle na lidské vůli. Problém „em-
pirických výletů“ do metafyziky, které byly zmíněny v první kapitole, se např. dopouštějí 
zastánci lidskoprávního konceptu, který těží z nominalistické filozofie, ale odkud odvíjí onu 
všeobecnost práv člověka, je nejasné a matoucí (často se omezují na fráze z mezinárodního 
práva). Ve svém popírání metafyziky přichází nominalisté právě ze světa metafyziky. Skuteč-
nost, že člověk nemůže překročit svůj stín, je pro část společnosti neurotizující; argumentace 
následně neodpovídá rozumu, nýbrž emocím (Cardal, 2018).

Váš bratr Mgr. Michal ŠevčíkLiteratura:
Cardal, R. Myslet v diktatuře korektnosti. Praha: Academia Bohemica, 2018.
Cardal, R., Fuchs, J., Kačinová, J. Do světa filozofů. Praha: Academia Bohemica, 2018.
Ševčík, M. Identita a mládež. Brno: Nová kultura, 2021.



MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve 
k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, 
kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: 
„Zapojme se také.“ Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modleme se během prázdnin za: 
- to, aby církev znovu a znovu obnovovala své poslání skrze hlubší poznání Boha samotného 

a jeho záměrů, 
- členy rad starších, kazatele, jáhny, kněze, biskupy a bratra patriarchu; za novou generaci 

kněží, kterých se nedostává, 
- všechny členy rady starších za moudrost k jejich službě, za zdraví všem, kdo obětavě v naší 

farnosti slouží velkými i malými službami; děkujeme za ně!
- kdo byli jako děti i dospělí pokřtění, ať rostou ve víře a mocně k nim promlouvej svým 

Duchem.
- všestrannou obnovu církve, za štědrost v lásce, úctě a spolupráci mezi církvemi, i přes naši 

rozdílnost za jednotu v našich sborech i spolupráci církví u nás, 
- to, aby Pán posiloval nás ve víře a vedl naše kroky na cestách i návratech z dovolených 

a prázdnin, po pravých a smysluplných cestách,
- za požehnaný průběh táborů v brněnské diecézi,
    za moudré a Duchem svatým vedené spravování našeho farního společenství po všech 

stránkách. Amen.  Ludmila Hadačová

Za sto let sloužili muži v Blansku jako faráři 88 let, ženy byly farářkami 18 let. Mužů se 
vystřídalo ve službě faráře sedm a ženy dvě. Ostatní kněží byli tzv. pomocnými duchovními. 
Bylo to šest mužů a jedna žena.

Sestra farářka Milada Čermáková přišla do Blanska z Dolních Kounic, kde rovněž 
sloužila jako farářka. Její působení v blanenské farnosti je zarámováno lety 1982 až 1988. 
Přišla do farnosti, kde v tu dobu bylo jádro starších lidí, kteří se snažili, co mohli, aby naše 
společenství provedli nejtěžším obdobím. Na bohoslužby chodilo pouze průměrně deset lidí 
ve věku sedmdesáti a více let. Každé bohoslužby doprovázela obětavá varhanice sestra Jiřina 
Haasová; sestra Libuše Nevřivová byla předsedkyní rady starších. Duší celého společenství 
byla sestra Anna Bukovská, která se starala o kostel, navštěvovala nemocné a ty, kteří již 
nebyli schopní přicházet na bohoslužby. Všichni, kteří začátkem osmdesátých let dvacátého 
století do kostela chodili, jsou již na věčnosti. 

Farářce Miladě se během služby podařilo oslovit několik mladých lidí a přivést je do spo-
lečenství farnosti. Tak se i za socialismu v druhé polovině osmdesátých let konala setkání 
pro mladé, setkání nad biblí, zpívalo se za doprovodu kytary, bylo několik desítek akcí 
pro děti, což v té době bylo na hranici různých postihů a následků pro faráře i účastníky. 
Působení farářky v Blansku však bylo krátké. Naplnilo se v roce 1988, kdy byla povolaná 
do Brna – Žabovřesk.

Od té doby kontinuálně a vždy obětavě působí až do současnosti jako farářka Husova 
sboru na Mezníkové ulici v brněnských Žabovřeskách.

Pán jí žehnej v další službě Bohu i lidem.
Připravil pro vás bratr Ing. Jaroslav Jura



BOHOSLUŽBY V ČERVENCI A SRPNU 2022
Pátek 1. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

18:45 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 4. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia:   
Lukáš 10, 1-11.16-20
Zpíváme píseň: 286

3. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského

Úterý
Slavnost Cyrila a Metoděje

5. 7. 9:00 Blansko Dřevěný kostel
17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřad
19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřad

Středa
Památka Mistra Jana Husa

6. 7. 16:30 Soběšice Husova hranice
19:00 Rudice Husova hranice

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

Pokud seřadíte písmena v dolní tabulce v pořadí daném čísly v horní tabulce dozvíte se, 
kde najdeme shrnutí křesťanských hodnot. (Začněte pozicí odpovídající č. 1, pak 2 atd.)

2 20 27 9 32 13 6 15
29 7 12 24 18 4 23 30
10 17 22 1 26 21 11 3
31 14 5 28 8 16 25 19

E A E P Í Á E Á
S R K L B A S T
Ř Í O D V H I S
V Z T N O N A L

PRÁZDNINOVÝ PŘÍDAVEK:
Společná fotka květnových oslavenců. Andělka Zemánková, Ing. Zdeněk Laita  
a bratr farář Martin. Kolik mají ti tři dohromady let? Zkusíte si tipnout?



Pátek 8. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 5. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: 
Lukáš 10, 25-37
Zpíváme píseň: 20

10. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřad
17:00 Račice Sbor Páně  
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřad

Pátek 15. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 6. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: 
Lukáš 10, 38-42
Zpíváme píseň:  110, 86, 296

17. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského

Pátek 22. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 7. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: 
Lukáš 11, 1-13
Zpíváme píseň:  115, 95, 194

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

Pátek 29. 7. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 9. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia:  
Lukáš 12, 13-21
Zpíváme píseň: 122, 25, 181

31. 7. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov Sbor dr. Karla Farského

Pátek 5. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. 
Kontakt: telefon na farní úřad 606 702 768, e-mail: fararmartin@email.cz; www.drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

Sobota 6. 8. 17:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřad
19:00 Lysice Obřadní síň obecního úřad

Neděle – 9. neděle po 
Duchu sv.

Text evangelia:  
Lukáš 12, 32-40
Zpíváme píseň: 29, 183

7. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov Sbor dr. Karla Farského

Pátek
Proměnění Páně

12. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Sobota  
POUTNÍ BOHOSLUŽBA 13. 8. 19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

Neděle – 10. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: 
Lukáš 12, 49-57
Zpíváme píseň:  40

14. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřad
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřad.

Pátek 19. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 11. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia: 
Lukáš 13, 10-17
Zpíváme píseň:  111, 85, 186

21. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov Sbor dr. Karla Farského

Pátek 26. 8. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 12. neděle po  
Duchu sv.

Text evangelia:  
Lukáš 14, 1.7-14
Zpíváme píseň: 41, 162

28. 8. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
15:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřad
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřad


