
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

FARNÍ ZPRAVODAJ
září 2022 ročník 25

BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ZÁŘÍ:
Ježíši přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 
Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, 
nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, 
kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal 
je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. (Markovo evangelium 10,13-16)

Milí čtenáři našeho zpravodaje. 
Je po prázdninách a dovolených, vrátili jsme se z cest a dětem skončily prázdniny.
Začíná září, nový školní rok. Ve svých vzpomínkách se někteří vracíme do školních 

lavic a naše děti či vnoučata do nich právě zasedají. 
Učili jste se počítat na prstech? Já ano. 

Učil jsem se na nich počítat, navzdory zákazu jsem v první třídě těžce bojoval pod 
lavicí s příkladem – čtyři a dvě se rovná – chvíle horečnatého přemýšlení sloužila k po-
čítání čtyřech a dvou prstů, těžko se mi před zraky přísné učitelky přecházelo z ruky 
na ruku, často jsem se při tom matematickém ohledávání dopustil chyby, až jsem si 
do hlavy vryl poučku, že čtyři a dvě se rovná šesti, a s pocitem štěstí jsem ruce odložil 
na desku školní lavice. Učil jsem se s nimi modlit, sepnul jsem je nemotorně, pevně 
k sobě přitiskl dlaně, hleděl na ně zaujatě a řadil prsty jako vojáky, kteří svými bodáky 
ve výšce nosu probodávali nebe, aby mi dobyli svaté zastání. Bylo to spíš rouhání, 
pravil katecheta, když ze mne páčil, jakými slovy se modlívám, řekl jsem otčenáš, 
a když dál vyzvídal, přiznal jsem modlitbu policejní. „Taková přece není,“ divil se 
celý překvapený, tak jsem na jeho žádost sepjal ruce a začal recitovat – andělíčku, můj 
strážníčku – neboť toho anděla jsem si viděl jako strážníka, co si křídla pod uniformou 
navlíká, aby nás obletoval a v případě nouze zachraňoval. 

Učil jsem se na nich desatero, co prst, to příkaz Boží; pravý ukazovák představo-
val – Nesesmilníš! – a já na něj pokaždé s vytržením hleděl, kdybych tak věděl, co to 
znamená, až kamarád z druhé „A“ mi napověděl, že tohle přikázání zakazuje hledět 
na fotografie, kde je dívka svlečená, za což jsem mu byl velmi vděčen, a on mi hned 
ukázal několik odhalených slečen, abych poznal sladký hřích, kdy bázeň v očích víčka 
zamyká, ale zvědavost je zase otvírá. Taková to byla víra, že jsem za každou slečnu 
svlečenou odříkal pro jistotu hned dva otčenáše najednou. Moje prsty. Pomáhaly mi po-



Děkuji, Pane, za všechny,
které jsi za mnou poslal, 
aby mě odvrátili od špatné cesty, 
aby i mě svědčili o životě s Tebou
a přivedli mě k Tvému prameni. 
Děkuji Tvé vytrvalosti, 
se kterou podáváš stále ruku
mé nechápavosti

a voláš mě do míst, 
která jsou pro mě dobrá. 
Někdy váhám, vzpírám se, 
chci si nechat něco svého,
Co Ti nechci odevzdat…
Nezměrná je Tvoje trpělivost, Pane…
Amen. 

 (Vaše Mirka Šidlová)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ: 13. – 16. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

   21. 9. Matouš evangelista    28. 9. Václav, kníže český, † 935

M O D L I T B A

čítat, modlit se a odříkat desatero, později pracovat a nosit břemena, a když selhalo deset 
přikázání, sevřely se bez váhání proti nepříteli ve dvě pěsti a hurá na něj; proto když 
hledím na své prsty a prohlížím si dlaně, čtu z nich pokorně, že se mohu ještě vždycky 
přepočítat, modlitbou zbůhdarma odříkanou se Boha nedovolat, provinit se proti jeho 
zákonu a místo pomoci bližnímu nechtěně ublížit. Prsty mě odmala učí a pomáhají žít, 
přátelé kladných součtů na řádcích zdánlivě jednoduchých počtů.          Váš bratr Jan

PS: Co může dospělý předat dětem? Co může dítě předat dospělému? 
Milý Bože, chtěl bych být učitel, abych mohl komandovat všechny okolo. (Vítek) 
Milý Bože, paní učitelka říká, že severní pól není přesně nahoře na zeměkouli.  
Spletl ses i někde jinde? (Janek) 
Milý Bože, podle mě je Bible skvělá, napsal jsi i něco jiného? (Katka)

(Z knihy Děti píší Bohu, KNA, Praha 2017)

ZVEME VÁS V MĚSÍCI ZÁŘÍ

POŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V neděli 4. září 2022 bude při všech bohoslužbách udělováno 

osobní požehnání do nového školního roku všem prvňáčkům, 

školákům, studentům i učitelům. 

Nezapomeňte si s sebou vzít i aktovky! Určitě přijďte.   MK

POVZBUZUJI VÁS. NAJDE SE NĚKDO, KDO VYMYSLÍ I POMŮŽE ZREALIZO-
VAT NOVOU FORMU SETKÁVÁNÍ KDEKOLIV V NAŠICH FARNOSTECH??? 

MK



HOLKY A KLUCI, MILÍ RODIČE A PRARODIČE
Moc rád bych vás pozval do Klubu dobré zprávy, což je vžitá forma vyučování 
náboženství dětí v našich farnostech. 
Co je náplní jednotlivých hodin setkání v klubu?
Formou soutěží, her, povídání a zcela přirozeně seznámit děti se základními 
hodnotami lidského života, s křesťanstvím, s knihou knih – Biblí, s různými 
svátky, které slavíme. Každé setkání má obsah i nadpis, který s dětmi společně 
děláme. Máme pro vás skvělou učebnici!
Co je na těchto setkáních pro Vaše dítě přínosem?
Každý správný rodič jistě vnitřně cítí, že je dobré dát dětem dobré základy 
do života ve zkušenosti víry, duchovního života a vnitřní kultury lidského života.
V době prolínání kultur, vlivu různých sekt a společenských otřesů si myslíme, že 
je dobré, aby děti měly dobré základy. Chceme Vám je nabídnout. Rozhodnutí je 
na Vás, rodičích nebo prarodičích. Dejte o sobě vědět. Všichni, kdo jste ochotni při-
jít, přijďte podpořit tento záměr kdekoliv a kdykoliv. Rád pro vás udělám, co bude 
možné. Těším se na vás.  Hlaste se u bratra faráře Martina.
SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI ZAČNOU V TÝDNU OD 19. ZÁŘÍ V BLANSKU, 
BOSKOVICÍCH, LYSICÍCH… A NA VŠECH DALŠÍCH MÍSTECH, KDE 
BUDOU RODIČE OCHOTNI DĚTI PŘIVÉST.
POVZBUZUJEME! PŘIJĎTE, DEJTE O SOBĚ VĚDĚT! 
Těším se na vaše reakce.         Bratr Martin

KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem 
Martinem Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami a po nich v kostele, 
ÚŘEDNÍ HODINY ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku, jsou: 
- každé pondělí od 16:00 do 18:30 hodin
- každý pátek od 16:00 do 17:15 hodin - nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768

KAŽDÝ, KDO MÁ ZÁJEM O NÁVŠTĚVU BRATRA FARÁŘE U SEBE 
DOMA, ZAVOLEJETE KDYKOLIV BRATRU FARÁŘI. RÁD VÁS 

NAVŠTÍVÍ, ALE NEMŮŽE SÁM PŘEDPOKLÁDAT, ŽE NÁVŠTĚVU 
CHCETE A STOJÍTE O NI. MŮŽETE SAMI PŘIJÍT ZA NÍM NEBO 

BRATR FARÁŘ ZA VÁMI. STAČÍ JEN DÁT O SOBĚ VĚDĚT!!!

BIBLICKÉ HODINY 
Připravujeme příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible a výkladem jejího 
svědectví pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro svůj život.
BIBLICKÉ HODINY ZAČNOU VE 2. POLOVINĚ ZÁŘÍ  2022 a budou se 
konat v Blansku každé úterý v 17:30 hodin. 
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu bude naše setkání záživné a fundované.
Budeme pokračovat v novém cyklu našich setkávání a sdílení nad Božím slovem.
Srdečně všechny zveme.             Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos



JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání:

- v pondělí 19. 9. 2022 v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 14. 9. 2022 v 18:30 hodin ve Vyškově

Zveme k účasti. 
Ing. Patrik Hanáček, předseda RS Blansko, a Ing. Pavel Sedláček, předseda RS Vyškov

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují ještě v roce 2022.
Setkáme se v pátek 23. září  2022 v 18:30 hodin v blanenském dřevěném kostele.    MK
SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2023 o Velikonocích. 
Další zájemci o křest dospělých ozvěte se.               Bratr Martin
UPOZORNĚNÍ PRO VÁS  
Tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2023 farností Blansko a Vyškov. Pamatujte 
na to a kalendář pro příští rok si nekupujte.  
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI NESLOUŽÍ NOHY A CHCI JÍT NA BOHOSLUŽBY?
Léta funguje v našem společenství tato 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
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ DO LYSICKÉHO ZÁMKU
Srdečně vás zveme ve středu 28. září 2022 na svátek knížete Václava na pouť do Lysic. 
Po delší době budeme moci opět slavit bohoslužby v nádherné 
zámecké kapli. Zváni jsou místní farníci i poutníci z obou našich 
farností i přátelé a příznivci. Přijďte, udělejte si čas na tuto 

mimořádnou příležitost!
Sejdeme se v 17:25 hodin 
na nádvoří lysického zám-
ku a společně půjdeme 
do kaple, která je v prvním 
patře. Bohoslužby začnou 
v 17:30 hodin.
Těší se na vás místní občané, lysičtí farníci a farář Martin 



D Ě T I
Děti jsou u Ježíše vítané. Posláním dospělých křesťanů je děti k Ježíši přivádět. Stále 

palčivější se však stává otázka, jak konkrétně to dělat. Co spolehlivě přivede děti k ŽIVÉ-
MU VZTAHU k Bohu? Jak má náboženská výchova vypadat? Jak oslovovat děti a mladé 
lidi v duchovních věcech? I když rodiče vodí své děti na bohoslužby, nemusí to nutně 
znamenat, že jim dostatečně zprostředkovávají skutečnou zkušenost víry. Díky za všechny 
rodiče, kteří i v naší farnosti vodí děti na bohoslužby! Díky Bohu! 

Stejně jako v ostatních oblastech výchovy, tak i v oblasti duchovní je důležité promýšlet 
věkovou přiměřenost a uplatňovat pedagogické principy od jednoduchého ke složitému, 
od blízkého ke vzdálenému. Když věková specifika respektovat nebudeme, hrozí, že děti 
náboženstvím „otrávíme“, protože jim předložíme něco „nestravitelného“. V českých po-
měrech je pak poměrně typické, že rodiče takzvaně „nechávají na dítěti, aby se rozhodlo, 
zda bude věřit v Boha“. Mám dojem, že to je trochu alibismus a způsob, jak se vyhnout 
nepříjemným a složitým věcem, které s náboženskou výchovou mohou souviset. Nepři-
padá mi moudré spoléhat na to, že „dítě samo nejlíp ví, co je pro něj dobré“. Duchovní 
život je mimořádně důležitý a dětské rozhodování založené na momentálních prožitcích 
zas velmi vrtkavé. Proto je namístě děti vést, směrovat a zodpovědnost za vlastní duchovní 
život jim předávat postupně, když jsou na to připravené. Způsobů, jak vést děti k Bohu, 
existuje celá řada. Hledejme společně a podpořme je. Vaše sestra Martina



NÁVŠTĚVA NAŠEHO BRATRA BISKUPA
V neděli 18. září L. P. 2022 nás čeká v Blansku milá návštěva. Po čtyřech letech k nám 
přijede náš brněnský biskup ThMgr. Juraj Jordán Dovala. Budeme s ním slavit sváteční 
bohoslužby v 9:00 hodin.
Při těchto bohoslužbách bude udílena svátost biřmování a sestra Ing. Martina Bulgurovská 
bude uvedena do služby kazatelky v naší farnosti.
Po bohoslužbách jste upřímně zváni na zahradní slavnost. Věřím, že rádi přijmete naše 
pozvání k tak mimořádnému setkání. Rada starších a Martin Kopecký, farář

Juraj Jordán Dovala – současný biskup brněnský
Mgr. Juraj Jordán Dovala (*1974) se narodil v Žiari nad 
Hronom na středním Slovensku. Teologii vystudoval 
na Pravoslavné teologické fakultě v Prešově. V roce 
2002 vstoupil do Církve československé husitské. 
Na kněze byl vysvěcen v roce 2003 v Lounech. Místem 
jeho služby byly farnosti v Lounech (2002–2004) 
a Košicích (2004). Od roku 2005 je farářem v Hodoníně 
a administrátorem v Břeclavi. 2006 byl zvolen předsedou 
České křesťanské akademie v Hodoníně. 27. dubna 
2013 byl diecézním shromážděním Brněnské diecéze 
CČSH zvolen brněnským biskupem. 8. května 2013 byl 
ordinován biskupským sborem a uveden do biskupské 
služby v Husově sboru v Brně na Botanické. V rámci 
duchovenské služby se věnuje také publikační a kulturní 
činnosti. Je ženatý a má čtyři děti.            MK

Biskupské heslo bratra Juraje: „Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh 
v něm.“ (1 LIST JANŮV 4, 16)

NAŠE KAZATELKA
S radostí vám všem oznamujeme, že v neděli 18. září L. P. 2022 bude při návštěvě bratra 

biskupa ThMgr. J. J. Dovaly uvedená do služby naše kazatelka Ing. Martina Bulgurovská. 
Martinku většina z nás dobře zná. Podporujme ji svými modlitbami, zájmem o její službu 
Bohu i našemu společenství. Díky, že bratr farář není na všechny obce a službu už úplně 
sám. Vyprošujeme Martince plnost Darů Ducha Svatého, Boží pomoc, ochranu, sílu 
i zdraví.           Blanenští farníci

CÍRKEVNÍ PŘÍSPĚVEK PRO FARNOST VYŠKOV
Milí členové vyškovské farnosti,
dovolujeme si Vás požádat o církevní příspěvek na rok 2022. Dle rozhodnutí církevního 
zastupitelstva je roční výše církevního příspěvku 500 Kč za každého zletilého člena naší 
církve. Jedná se samozřejmě o dobrovolný příspěvek, proto velice děkujeme za Vaši 
štědrost v současných ekonomicky nejistých dobách. Vážíme si Vaší podpory.
Pro vyškovskou farnost prosím používejte účet: 1560157369/0800. 

Vaši Ing. Pavel Sedláček, předseda rady starších a Ing. Zuzana Opluštilová, finanční zpravodajka.

Bratr biskup Juraj za Stolem Páně 
v Chrámu Spasitele v Hovoranech



ZNÍ TO TAK STAŘE, A PŘECE JE TO TAK NOVÉ
II. díl – Ideologie a modernita

Sestry a bratři, níže si vám dovoluji předložit své kritické reflexe k dnešnímu chápání 
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 se pokouším o nalézání prostoru (topos) Pravdy.

I. Ideologie jako kopie reality
Existují vulgární představy o možnosti některé sociální jevy minulosti posuzovat ideologic-

kými termíny dneška (anachronismy, ahistorismy). Týká se to např. víry. Tento trend započal 
se vznikem tzv. negativní metafyziky marxismu, o které velice trefně psal a hovořil Machotka 
(1946). Antropocentrismus a novověký obrat jsou chápány jako emancipační procesy, jako 
cesty ke svobodě jednotlivce (člověka?) a zejména odmítnutím metafyziky a náboženství jako 
nižšího vývojového stupně poznání člověka. Evoluční teorie, materialistická redukce a lineární 
chápání času jako úhelné kameny nástupu moderní doby a v tom již pevně zakotvený nomi-
nalismus a jeho deriváty jako empirismus, vedou k tvorbě ideologií ve zcela novém prostoru 
– prostoru rovných občanů a všeobecného práva. Socioekonomické rozdíly, které buržoazie 
zdědila po feudálním řádu, se právě redukuje jen na ono socioekonomické, rozdíly byly hlubší 
povahy, tj. povahy příslušnosti a cti k určitému stavu, který měl v hierarchii své místo, bylo 
v tom cosi duchovního a zcela neburžoazního. To odpovídá typické vlastnosti měšťanů, tj. pre-
ferování kramářství a obchodu, které jsou dodnes alfou a omegou příznačně nazvané konzumní 
společnosti. Masívním a historicky stěží uvěřitelným rozšířením buržoazního stylu života se 
proměnila naše planeta k nepoznání. Vzhledem k neuvěřitelné rychlosti proměn světa někteří 
z nás jen stěží dokážeme všechny změny zaznamenávat. Inflační termín v sociálních vědách 
dneška, kterým zároveň dáváme najevo, že jsme in a volíme správný narativ, je tzv. postpravda. 
Chci jen dodat, že v tomto příspěvku bude psáno o nepřeberném množství různých -ismů, 
není třeba se obávat, protože drtivá většina z nich má jedno společné, nominalistické jádro.

Příkladem tendenční otázky, která se váže k naší problematice, je tázání se po začátku, 
po původu. Například, kdy a za jakých okolností se objevuje první ideologie. První ideolo-
gie přichází s prostorem volné obchodovatelnosti a vznikem námezdní práce. Ideologie je 
následkem vzdoru, potřeby vlastního sebepotvrzení, strachem z daného, potřeba emancipace 
– vlastní identity a nezávislosti; vypůjčím si z transakční analýzy – realita je akceptována 
nalezeným a integrovaným dospělým, ideologie jsou ulpívání v dítěti a rodiči. Což odpovídá 
rané emancipaci třetího stavu, tj. buržoazie. Ideologie je alternativní příběh, který se reálně 
nikdy nestal. Když se podíváme do minulosti, tak buržoazní duch všech ideologií – např. 
jejich urputná soutěživost, kdo lépe uspokojí svého zákazníka (reálný socialismus vs. soci-
álně tržní hospodářství) ve spotřebě je praktickým redukcionismem par excellence. Co bylo 
cílem liberalismu a socialismu? Nelze odpovědět jednoduše. Liberalismus byl první ideolo-
gií po odstranění feudalismu, dokázal se inkorporovat do dalších politických teorií, jako je 
tradicionalismus a socialismus. Liberalismus má časovou dynamiku, socialismus situační. 
Socialismus není koherentní ideologií, ale spíše souborem ideologií, které spojují odlišné 
formy kolektivismu a egalitarismu. O jakou ideologii tedy jde v současné době? Je nesmírně 
těžké posuzovat a hodnotit ideologie, aby dané hodnocení mělo alespoň nějakou vypovídající 
hodnotu. Konkurenční ideologie existující v jednom diskurzu budou jednu druhou posuzovat 
vždycky velice nepřesně. Jestliže budeme hodnotit ideologie 20. století, které jsou temným 



potomkem nominalismu, z dnešního pohledu liberální ideologické hysterie – se stane taková 
věc, že se liberální ideologie bude dopouštět stejných hodnotících omylů jako syntéza konzer-
vatismu a socialismu sui generis (např. fašismus) a marxistická forma socialismu. Jak správně 
psal Voegelin (2015), jedná se o politická náboženství, sekularizované křesťanství, negativní 
metafyziku. Ve voluntarismu, tj. neurvalém přesvědčení, že si člověk dokáže vlastním úsilím 
podrobit všechno, tak zde začaly právě představy ráje bez Boha. Že člověk (ne) dokáže ráj 
zorganizovat a naplánovat, jak si mysleli třeba komunisté, jsme my se zkušeností s reálným 
socialismem pochopili, ale pochopil to západní liberalismus, který touto zvláštní zkušeností 
neprošel? Zdá se, že takováto zkušenost je nesdělitelná, zřejmě se musí prožít. Obávám se 
však, že státy a společnosti bývalého východního bloku neusilují o opakování stejných omylů.

V on-line diskuzi nad publikací Budoucnost levice bez liberalismu (2021) se nechal Václav 
Bělohradský slyšet, že v liberalismu je jakási opatrnost a odstup vůči takovému tomu bolševic-
kému nebo fašistickému voluntarismu, které vše absolutizují. Václav Bělohradský ale hovoří 
o liberalismu, který neexistuje. Dnešní liberalismus touží po politizaci soukromé domény více 
než fašistické všechno pro stát a ve státě či reálně socialistickém i holič bude státní. Carl Schmitt 
(2007) tuto ideologii správně popisoval jako kvantitativní totální stát. Dnešní liberalismus primár-
ně posiluje dva základní trendy; atomizaci společnosti a koncentraci kapitálu. Nesleduje tím nic 
velkého, žádné zásadní cíle. Zde je jeho původní jádro – kupectví a nalézání nových obchodních 
příležitostí. Dnešní ideologie slouží obchodním zájmům. Humanistické či národně duchovní 
aspirace totalitních režimů 20. století, alespoň v deklarativní rovině, se nepodobají liberalismu 
ve stadiu dneška. Cílem je člověk, který je šťastný, protože se může rozhodnout, jestli si nakoupí 
mobilní telefon z výběru 30 značek používající stejný software. Dnešní liberální ideologie hlavně 
říká; každý je oprávněn si koupit to, co my mu prodáme. Proto zde máme velké spousty odborně 
vzdělaných lidí, kteří musí měsíčně vydělávat 80 – 200 tis. měsíčně, protože platí život, který 
jim naplánoval někdo jiný. Pracují v odpovědných pozicích, platí vysoké daně, žijí spořádaně 
a hlavně jsou maximálně konformní. Vypůjčím si z mnou kritizované fenomenologie: být tím, 
kým jsem vždycky měl být – to je to, co liberalismus bude v lidech maximálně omezovat. Li-
beralismus chce, abyste nežili svoje životy, ale životy prodchnuté honbou za zážitky, raušem 
a zbytečnými produkty (srov. Hogenová, 2020).

Proč je ideologie kopií reality? Chce totiž vylepšovat člověka, převychovávat a měnit ho. 
Přitom zapomíná na fakt, že člověk nestvořil sám sebe a vysvědčením jeho zlepšování nejsou 
cesty do vesmíru či 180 pohlaví. Je zřejmě odvážné tvrdit, že každá ideologie má zvláštní tendenci 
upadat do totalitarismu. Přeji liberalismu, aby neopakoval chyby svých konkurentů z minulosti.

II. Modernita a Československo – český příspěvek světu
Liberalismem byl posmrtně adoptovaný Tomáš G. Masaryk. Modernita a ČSR jistě nejsou 

jen vyjádřením jeho osobnosti, ale bez něj by celý vztah k českým moderním dějinám ztratil 
hlavní linku. TGM, ať na něho máme názor jakýkoliv, byl významnou postavou vzniku státu 
a jeho směřování v dalších přinejmenším dvaceti letech. Stává se snad všem velikánům, že jsou 
posmrtně recyklováni. Ostatně Jana Husa jako ideové opory ČSR se dovolávali demokraté, 
fašisté, socialisté i komunisté. Každý trochu jinak. Demokraty zajímal jeho vztah ke svědomí 
jednotlivce, fašisty vztah k nacionalitě, socialisty k egalitarismu a komunisty k radikální proměně 
poměrů. O TGM se říká, že jako sociolog byl pozitivista a jeho protestantismu se vytýká reduk-
ce víry na etiku. Vidím však v jeho myšlení ještě něco jiného, dle mého soudu podstatnějšího 
a hodnotnějšího. Tkví to v jeho modernismu, vztahu k antice a rovněž liberalismu. Nechám 
stranou historické spory o smysl českých dějin, navážu na linku Palacký – Jirásek – Masaryk.



Dle Pitirima Sorokina, ruského sociologa, kterého podporoval TGM, když přechodně pobý-
val u Prahy, jsou kultury buď ideační, nebo sensitivní. Ideační kultura je ta, která se soustředí 
na transcendentní obsahy, neměnnost, kolektivnost; sensitivní ta, která se orientuje na indivi-
dualismus a hedonismus. Sorokin tvrdil, že sensitivní kultura bude po posledních 500 letech 
nahrazena kulturou ideační. Sorokin významně ovlivňoval unikátní český proud v dělnickém 
hnutí, který byl blízký Československé straně národně socialistické. Masaryk a národní soci-
alisté se shodovali v pohledu na filozofické základy socialismu, byli oponenty dialektického 
a historického materialismu.

Snad nejvěrněji toto tvrzení dokazuje heslo ČSNS Duch vítězí nad hmotou. V tomto ohledu se 
od ostatních subjektů socialistických, ale i liberálních výrazně odlišují a spíše tak konkurují tra-
dičně katolické lidové straně. Od reformovaného křesťanství tak odvíjí i etický systém (nemyslím 
si, že redukují), který předpokládá sociální reformu směrem k typicky českému socialismu, který 
svými specifiky přispívá jako partikulární do celku skutečnosti. Masaryk tímto univerzalismem 
často krotil nacionalistické vášně, které však stejně vyústily ve vznik českého fašismu. Český 
socialismus chápe povahu skutečnosti ve své obecnosti a univerzalitě, neusiluje o stejnost, nýbrž 
o rozvíjení národních specifik, avšak bez nenávisti a nepřátelství k jiným.

Co je u TGM rovněž důležité, je jeho chápání modernity, nevnímá ji jako něco posledního, 
aktuálního a nového, nýbrž jako opakování určitých věčných principů, které viděl např. v an-
tickém Řecku. Být moderním znamenalo pro Masaryka se zase stát dospělým, zodpovědným 
a směřujícím člověkem, který i ve svém malém údělu nachází svoji část velkého záměru. 
Liberalismus dneška není jako liberalismus včerejška, dorostl do fáze, kdy chce emancipovat 
prostřednictvím politična věci, které ještě nedávno byly pevnou a chráněnou součástí soukromé 
či domácí sféry, typickým příkladem je lidská sexualita. Díky nominalistickému základu je právě 
on zodpovědný za věk postpravdy. Postpravda není problém faktu, že vrcholoví politici neskrytě 
lžou a lži často nestydatě prezentují jako fakta, nýbrž o samotné metodologii emancipace. Pravda, 
která zajišťuje konsensus a sociální bytí nebude třeba, protože každý jedinec si vytvoří vlastní 
pravidla a vlastní svět jako jedno velké simulakrum. Modernisté Masarykova střihu chtěli re-
formovat pouze to, co stvořil člověk, nikoliv to, co je člověkem nestvořené, navíc rovněž tušil, 
že katolictví často v minulosti neodolalo umělému rozšiřování onoho člověkem nestvořeného, 
aby tak daný problém elegantně vyřadilo z diskuze. Zde je mezi masarykovským modernismem 
a dnešním liberalismem ten zásadní rozdíl. To, že dnešní liberálové se Masaryka dovolávají 
pro jeho kritičnost, rozvážnost a moudrost ve své podstatě o liberálním řádu nic neříká. Nemají 
s ním příliš společného, ačkoliv jsou o tom bytostně přesvědčeni. Masaryk předpokládal, že být 
demokratem vyžaduje určitý stupeň poznání a intelektuální disciplíny, věděl, že demokracie 
není pouze politickým systémem, nýbrž stavem mysli rovných občanů. Český modernismus 
je naprosto unikátní světonázor, který rozměr ideologie překonává, vztahuje se k celku, pravdě 
a obecnosti. Je velkou škodou, že v dnešní době více nezasahuje do společenských debat.

Československo se vydalo za Masarykovou autoritou, víceméně. Existovaly i jiné politické 
směry, které Masaryka kritizovaly; jedni za málo vlastenectví a ti druzí za málo socialismu. 
Zde právě leží největší cena první Československé republiky, tedy přes všechny její nešvary 
a rozpory, kterých vskutku nebylo málo, se vydala naprosto unikátní cestou osobní zodpověd-
nosti a zralosti občana připomínající tu helvétskou, vybavenou však naším husovským apelem 
na osobní svědomí každého člověka. Ne náhodou Masaryk řekl, že státy se udržují tím, na čem 
byly založeny. Je otázkou, jestli reálně mezi dnešní ČR a tehdejší ČSR existuje nějaká kontinuita, 
krom deklarativnosti.     Váš bratr Mgr. Michal Ševčík



PROŽILI JSME 
Malá ochutnávka některých prázdninových setkání ve farnosti i na dalších místech.
Díky za vás všechny, kteří jste svojí přítomností setkání podpořili.

Bratr Martin
HUSOVA SLAVNOST V SOBĚŠICÍCH 6. ČERVENCE 2022

Oslavy příchodu 
věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje a připo-
mínka mučednické 
smrti mistra Jana 
Husa se konaly u je-
diného památníku 
Jana Husa v brněn-
ských Soběšicích. 
Svornost husitské 
a katolické konfe-
se byla vyjádřena 
ve vůli hledat my-
šlenky a osobnosti, 
které nás spojují.

Starosta Městské části Brno – sever Martin Maleček hovořil o pohnuté historii památníku, 
bratr farář Martin Kopecký pronesl Husova slova věrným Písmu a sestra Benedicta se 
zamýšlela nad úlohou Pravdy v dnešní době. Michal Ševčík ze spolku Helianthus, který 
akci inicioval a zorganizoval, hledal spojení misionářů a Husa ve slovanské identitě 
a přístupnosti víry slovanskému obyvatelstvu.
Pietní akt byl zakončen zapálením hranice na sokolské zahradě za zpěvu písně Hranice 
vzplála a neformálním posezením v sousedské atmosféře naší nejsevernější čtvrti městské 
části Brno – sever.      Barbora Sadílková

U Husova kamene v Soběšicích

Literatura:  (k článku Ideologie a modernita)
Drulák, P., Keller, J., Stropnický, M., Švihlíková, I. Budoucnost levice bez liberalismu. Praha: 

Masarykova demokratická akademie, 2021.
Hogenová, A. K myšlení myšleného. Praha: Nakladatelství L. Marek, 2020.
Machotka, O. Socialism českého člověka. Praha: Československá strana národně socialistická, 1946.
Schmitt, C. Pojem politična. Brno-Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury a Oikoy-

menh, 2007.
Ševčík, M. Národní stát a ekonomická demokracie. In Drulák, P., Keller, J., Stropnický, M., 

Švihlíková, I. Budoucnost levice bez liberalismu. Praha: Masarykova demokratická 
akademie, 2021.

Voegelin, E. Politická náboženství. Praha: Oikoymenh, 2015.



HUSOVA SLAVNOST V RUDICI 6. ČERVENCE 2022 
Každoročně se setkáváme v Rudici v den památky Mistra Jana Husa, letos to byla středa 
6.7. 2022. Bohoslužby probíhají venku na začátku obce v části nazvané Hajce. Zde u silni-
ce máme naši Boží muku, která nese vyobrazení národních svědků víry Cyrila a Metoděje, 
knížete Václava, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.

Účast rudických i poutníků z okolí byla velká. Byly připraveny lavičky k sezení, polní 
Stůl Páně, symbolická Husova hranice a naše varhanice Niky hrála na přenosné varhany. 
Krásné a ne příliš horké počasí naplnilo sváteční podvečer. Bratr farář Martin místo kázání 
„o Husovi“ letos zvolil možnost zaposlouchat se přímo do Husova kázání, což bylo pro 
nás všechny velmi zajímavé a netradiční.
Bohu díky a díky všem obětavým za uspořádání večera, podporu a účast.

Vaše sestra Zuzana z Vyškova

Na rudické slavnosti Mistra Jana Husa s námi byla také naše nejstarší rudická sestra 
a zároveň nejstarší obyvatelka, naše milá Anička Matušková. Vážíme si jí jako laskavé 
a moudré ženy. Děkuje Pánu Bohu za svých krásných 95 let a všem, kdo se o ni starají. 
Může tak krásný čas stále trávit ve svém domě v Rudici se svými nejbližšími.

S vděčností rudičtí farníci.

Venkovní bohoslužba, Husova hranice a její účastníci v Rudici



BOHOSLUŽBA V JEŽKOVICÍCH JE KAŽDÝ DEN A NĚKOLIKÁT
Určitě si někdy klademe otázku, jak nás vnímají 

děti. Vnímají nás vůbec, nebo mají svůj svět?
U nás doma vidím, že kluci vnímají velmi po-

zorně všechno kolem sebe. Každý detail, pohyb, 
zvuk. 

Sebastian za mnou přišel, že potřebuje misku, 
sklenici, stůl, svíčku a ubrus. Postupně jsem uka-
zovala, co mohu nabídnout, a on vybíral. Pak si 
nachystal stůl. Koukala jsem, že má cit pro detail. 
Dalším přáním, nebo spíš potřebou, aby byl jako 
pán, byly šaty. V rychlosti jsem upravila kus látky, 
k tomu stuha do pasu. Postupně jsem musela šaty 
vylepšit a přešít, aby byl spokojený. 

Z chleba jsme vykrojili kolečka, do poháru 
dali vodu. Sebastian zpívá a slouží jako pan farář 
Martin v kostele. Několikrát denně. Má paměť 
na melodie, zpívá hezky a nahlas. My se doma 
účastníme rádi. 

Uvidíme, zda za nějaký čas promění toto dětské 
hraní ve skutečnou službu.  

Vaše sestra Jana Žižkovská a kluci z Ježkovic

PS: Filip chce pomáhat u přijímání a pak být Ukazatel (čti kazatel).
 

ZDE JSEM, PANE MŮJ
Posílám úryvek z Labyrintu, prostě musím. Byl bych rád, kdyby se dostal do Zpravodaje, 
ať si mohou přečíst i popřemýšlet mnozí další.

„Zde jsem, Pane můj, Ježíši! Vezmi si mne, chci být tvůj a zůstat tak na věky.

Mluv ke svému služebníku a dej, ať poslouchám: řekni mi, co chceš, a dej, ať v tom 
najdu zalíbení; ulož mi, co se ti líbí, a dej, ať to unesu; obrať mne, k čemu chceš, 
a dej, ať na to stačím; poruč co chceš, a co poroučíš, dej: ať se já stanu ničím, abys 
ty sám byl vším.“

Tuhle krásu by měl vidět každý, proto tě o to prosím. 

Mějte se krásně a Bůh vás všechny provázej.      David

Malý Sebastiánek z Ježkovic 
při bohoslužbách doma



NÁVŠTĚVA V TŘEBÍČI
V týdnu jsme byli na výletě v Třebíči v místní Židovské čtvrti. Nádhera! Fakt krása! 

V místní synagoze sídlí Husitský sbor. Takže jsem vzala kamarádku Ivonku (moje 
svatební svědkyně) a vydaly jsme se na bohoslužbu. Sloužil ji brněnský farář bratr 
Miroslav Kubíček a musím říct, že jsem byla velmi mile potěšená. Jak je mi Blansko 
druhým domovem, tak tady budu mít domov třetí. Bylo nás tam s varhaníkem a panem 
farářem dohromady sedm. Po bohoslužbě nás pozvali na kafíčko, tak jsem nám udělala 
takovou reklamu a „propagandu“, že jeden bratr má v plánu nás v Blansku navštívit. 
Zdálo se jim úplně neuvěřitelné, že do kostela přijde klidně i 100 lidí. Když jsem jim 
vyprávěla, kolik nás na Velikonoce přijalo svátost křtu, tak mi řekli, že tolik křtů tam 
není ani za celý rok. Příjemné setkání s úžasnými lidmi. Takže zase máme o pár přátel 
víc. A to je prostě dar, který nám naše církev dopřává a já nikdy nepřestanu být vděčná 
za to, jakou cestu  nám náš bratr farář Martin ukázal.

Moc vás zdravím a věřím, že se zase brzy uvidíme.
Vaše sestra Renča Matula

Interiér Husova sboru v Třebíči

PS: „Vtípek“ závěrem: Pokud chceš rozmlouvat 
s Bohem, najdi si klidné místo a rozjímej. Pokud 
se s ním chceš setkat, piš smsky za volantem.

Vstup do třebíčského kostela



NÁVŠTĚVA JEDOVNICKÝCH VE VYŠKOVĚ
V úterý 12. července 2022 navštívily náš kostel členky Klubu důchodců z Jedovnic 

pod vedením sestry Jarmily Holé. Sestry si prohlédly náš kostel, seznámily se s historií 
budovy, živě se zajímaly o probíhající opravy, zvláště o výmalbu interiéru. Potom je 
v sakristii čekalo malé občerstvení.

Dále se odebraly do vyškovského muzea. Nejvíce je zaujala pěkně provedená expozice 
věnovaná katolickému knězi Aloisi Musilovi, rodáku z Rychtářova. Alois Musil (1868 
– 1944) se na svých misijních cestách dostal na Blízký východ do Arábie mezi Beduíny. 
Tam se stal dokonce jejich náčelníkem pod jménem Músa. Prožil tam několik let, než se 
vrátil do vlasti s množstvím materiálu, který věnoval muzeu. Z jeho cest pochází množství 
knih věnovaných především mládeži. V Arabské poušti objevil pevnost Amra, která byla 
považována  za ztracenou. 

I ostatní sály muzea se sestrám líbily. Myslím, že byly s výletem spokojené.
Sestra Lidka z Vyškova

BOHOSLUŽBY SE ČTYŘMI GENERACEMI
Není to žádná samozřejmost v dnešní době, aby se na bohoslužbách sešly čtyři generace. 
U příležitosti životního jubilea naší věrné sestry Jany Pokorné z Brťova jsme se na bo-
hoslužbách potěšili z jejich přítomnosti. Maminka Lidka s Janou přicházejí pravidelně 
na každé bohoslužby, pokud to jen trošičku zdraví a rodinné povinnosti dovolí, dcera 
Verča bydlí bohužel daleko až v Uherském Hradišti, přicházejí i malý Patriček a nej-
menší Sofina, ta byla pokřtěná 10. dubna 2022. Radovali jsme se z jejího narození při 
bohoslužbách na Tři krále. S vděčností bratr farář Martin

Čtyři generace v kapli na Brťově



NAŠE JUBILANTKY ANIČKA A VLAĎKA

Během letošních prázdnin jsme při 
bohoslužbách poděkovali při příležitosti 
životních jubileí dvou našich věrných sester.

Začátkem měsíce července v Rousínově 
oslavila kulaté narozeniny naše  
rousínovská kostelnice  
Anička Mikuláštíková. 
Obětavě se spolu se sestrou Vlaďkou 
Relichovou starají o náš kostel Cyrila 
a Metoděje.

Díky za službu. Ať Vám, Aničko, Pán  
bohatě žehná, dává sílu a zdraví.  
Přejeme vám všichni radost z vašich  
vnuků Matěje, Filipa a Jakuba.

Druhou jubilantkou je naše milá sestra 
Vlaďka Konečná z Blanska.
Od svých dvaceti let je bez přerušení po dobu 
dvaceti let členkou rady starších v Blansku. 

Děkujeme jí za její službu v radě starších, 
když může, tak vždy Vlaďka pomůže cokoliv 
je zapotřebí, čte z Písma při bohoslužbách, 
jako lektorka účastní se pravidelně 
biblických hodin, různých 
setkání a programů ve farnosti. 
Ráda svoji účastí podpoří všechno, 
co se u nás děje. 

Děkujeme Vladi, že Tě mezi sebou máme. 
Přejeme Ti všechno dobré, ať je pro Tebe naše 
společenství vždy druhým domovem. 
Máme Tě rádi, Pán Tě ochraňuj a posiluj!

Váši bratři a sestry v Kristu.



RECEPTY Z HUSOVY SLAVNOSTI
Rudičtí měli pro domácí i poutníky připravené občerstvení. Sestra Sylva Nezvalová 
z Jedovnic napekla sladké pokrmy. Protože všem moc chutnalo a jen se po všem 
„zaprášilo“, na přání mnohých z vás přinášíme recepty na rudické „husovské“ 
občerstvení.

Bílkový chlebíček
na 1 bílek:
· 2dkg cukr moučka
· 2dkg polohrubá mouka
· 2dkg sekaných ořechů
· 2dkg nasekané čokolády na vaření
· 2dkg kandovaného ovoce
(nebo dle chuti použít sušené rozinky, brusinky, ananas aj.)

Do formy srnčí hřbet – 5 bílků.
Z bílků ušleháme pevný sníh, vmícháme cukr, mouku a vše ostatní, pečeme.

Olejové koláče
1/4 l mléka
2 lžíce cukr krystal
kostka kvasnic
2 žloutky
1dcl oleje
sůl
asi 1/2 kg mouky (hladká + polohrubá)

Rohlíčky
2 hrnky polohrubá mouka
1 HERA
1 vejce
Kvásek: 6 polévkových lžic mléka, 3 polévkové lžíce cukru, 
1 kostka droždí, špetka soli

Náplň – může být tvarohová, ořechová, maková, povidla.

Vypracujeme vláčné těsto, rozdělíme na 6ks (6 kuliček), ku-
ličku rozválet na kulatou placku, kterou rozdělíme na osminy. 
(Z jedné placky – 8 rohlíčků).



O SVÁTOSTECH
Křest

Křest je svátostí prvotní duchovní obrody, vstupní branou k novému životu a milosti 
ostatních svátostí. Začleňuje do Božího lidu, zprostředkovává hluboké spojení s Kristem 
a ruší odloučenost od Boha. Představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kris-
tem. Bez něj nelze přijmou ani udílet další svátosti. Jeho rozvinutím jsou svátosti pokání 
a biřmování.

Křest je spolu s biřmováním a svěcením kněžstva vtisknutím nezrušitelného tajemství, 
které vylučuje opakované přijetí. Je nejdůležitější a základní událostí křesťanského života. 
Přímo v Novém zákoně je jasně doložen příkazem Páně (Matoušovo evangelium 28,19 
a Lukášovo 16,16). Jednotlivé křesťanské církve se liší v počtu svátostí, avšak křest je 
uznáván všemi.

Křtít mohou biskupové, kněží a jáhnové – jsou k tomu zmocněni svěcením. Výjimečně 
může křtít i každý pokřtěný – pokud je ten, kdo má být pokřtěn, v ohrožení života. Proto 
mohou například v porodnici pokřtít novorozeně, které je v nebezpečí smrti, i porodní 
asistentky nebo samotná matka.

Jádrem křestního obřadu jsou otázky, vyjadřující touhu po přijetí křtu, žádost o křest, 
připravenost k výchově a následování Krista, odřeknutí se zla a hříchu, vyznání víry se 
zapojením křtěnce, případně rodičů, kmotrů a celého společenství. Vlastní křest se děje 
trojím politím nebo ponořením do křestní vody a formulí:

„Jméno křtěnce, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“

Západní formule je oproti východní jiná. Ve východním obřadu vyslovuje křtící neo-
sobní ohlášení „Křtí se….“, které naznačuje Ducha svatého jako subjekt křtu. Dítě drží 
rodiče, kmotři symbolicky vkládají pravou ruku.

Při obřadu naší církve drží dítě při křtu kmotr, při křtu dospělého položí kmotr svoji 
pravou ruku na pravé rameno křtěnce. Potřebami ke křtu jsou voda jako probuzení k no-
vému životu, rouška jako obléknutí Krista a svíce jako světlo Kristovo.

V počátcích církve se dodržovaly některé obřadní prvky, dnes již povětšinou zaniklé: 
pomazání olejem na temeni hlavy na znamení podílu na královském kněžství, oblečení 
do bílé barvy na znamení nového stvoření v Kristu či obřad effata – dotyk palcem uší 
a úst s prosbou, aby křtěnec slyšel Boží slovo a vyznával svou víru. Udrželo se naopak 
předání křestní svíce zapálené otcem nebo kmotrem – symbol dítěte světla.

Slovo křest se v řečtině řekne βάπτισμα [baptisma], což znamená ponoření. Bible 
definuje křest jako ponoření do vody. Různé křesťanské církve křtí v závislosti na tradici 
politím nebo plným ponořením do vody.

Ponořování do vody se objevuje už i v judaismu – bylo užíváno při rituálním omývání 
těla. Proto křtitelnice je v židovském prostředí nazývána mikve.

Počátky křtu sahají k osobě Jana Křtitele. Ten křtil pouze vodou na odpuštění hříchů. Při 
křtu Ježíše v řece Jordánu viděl sestupovat Ducha Svatého v podobě holubice na Ježíše. 
Tím bylo potvrzeno, že Ježíš je ten, kdo bude křtít Duchem Svatým.

V některých církvích probíhá křest krátce po narození, v jiných až ve věku, kdy se 



očekává schopnost rozpoznat význam křtu. Malé děti mohou být pokřtěny pouze tehdy, 
zaručí-li se jejich rodiče, že je budou vychovávat ve víře. Některé křesťanské denominace 
považují tento křest za neplatný, byť zvyk křtít děti je tradice církve už od nepaměti (vý-
slovně dosvědčena nejméně od 2. století). Ježíšova slova: „Nechte děti přicházet ke mně, 
nebraňte jim.“ (Mk 10, 14) a touha rodičů, aby jejich dítě žilo a čerpalo z Božích milostí 
už od počátku své existence, je argument pro křest krátce po narození.

Proti naopak hovoří fakt, že dítě se nemůže samostatně rozhodnout; bez svého vědomé-
ho souhlasu se křtem stává členem církve. Někteří křesťané upozorňují, že sám Ježíš byl 
pokřtěn až ve 30 letech. Proto křtění dětí odmítají mnohé křesťanské denominace, např. 
baptisté, letniční, mormoni, svědkové Jehovovi a další. Ti křest v dětském věku považují 
za neplatný a pokud k němu došlo, provádí jej v dospělosti znovu. Dalším argumentem 
proti křtění dětí je absence katechumenátu, tedy období, kdy se zájemci připravují na křest 
a přijetí do církve a jsou tudíž vyučováni v křesťanské víře. U dětí se předpokládá, že 
ve víře je budou vzdělávat rodiče, případně kmotři, avšak právě to se v některých pří-
padech neděje a vznikají praktikující křesťané bez znalosti křesťanství, anebo matrikoví 
křesťané, pro něž byl křest jediným setkáním s Kristem a církví.

Ti, kdo byli pokřtěni jako děti na základě vyznání víry a slibu svých rodičů, mohou 
později svůj křestní slib obnovit. Děje se tak na Bílou sobotu, kdy se slaví vigilie svaté 
noci a kdy svůj křestních slib skládají dospělí nebo starší děti. Tajemství křtu vyvěrá pří-
mo z velikonoční události – skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. 
Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích.

Kmotr či kmotra je osoba, která podle tradičního pojetí převzala vůči dítěti a jeho 
rodině za dítě trvalý závazek, že bude o dítě pečovat, kdyby ztratilo rodiče nebo se o ně 
rodiče nemohli postarat, a že bude rodičům pomáhat při výchově dítěte. V církevním 
pojetí přijímá také další závazky – doprovází dítě ke křtu, zavazuje se dohlížet na jeho 
další duchovní rozvoj a vést ho po cestě víry. Hlavním subjektem katecheze jsou však 
v případě křtu dítěte vždy rodiče.

Pro kmotra nebo kmotru je toto dítě kmotřenec, resp. kmotřenka. Vztah mezi kmotrem 
(kmotrou) a kmotřencem (kmotřenkou) se také označuje jako duchovní příbuzenství (tj. 
závazkové). Proto by měl být kmotr ve věku, který garantuje dlouhodobé zastávání po-
mocné funkce. Může, ale nemusí to být člen rodiny.

Zhruba v 1.  polovině 20.  století se kmotrovství v českých zemích stalo vztahem spíše 
formálním, považovalo se pouze za čestnou funkci při křtu. Říkalo se, že kmotr dítě při 
křtu „podrží na rukou“, a pokud rodiče neměli koho požádat, stávalo se, že kmotrem se 
stal v řadě případů kostelník nebo farářova hospodyně. V současné době je patrná snaha 
o návrat k původnímu rodinnému chápání s tím, že se již nepředpokládá péče kmotra 
(kmotry) o dítě v případě ztráty rodičů, protože případná péče by měla být zajištěna státem.

Z právního hlediska je křest vstupem do určité církve. Podle toho, v jaké církvi a ritu 
člověk křest podstoupí, k té církvi a ritu náleží a platí pro něj pravidla té dané církve. 
Většina církví si křest navzájem uznává. Výjimkou je například pravoslavná církev 
(která neuznává křest katolický, ale katolíci uznávají křest pravoslavný), nebo Svědkové 
Jehovovi (jejich křest není vykonán ve víře v Trojjediného Boha, a proto není uznáván 
v jiných církvích; oni neuznávají jiný křest než svůj).



Pokud existuje pochybnost o právoplatnosti křtu, třeba zda církev, ze které někdo 
konvertuje, křtí platným způsobem, nebo (především v dobách minulých) když bylo dítě 
nalezencem a nevědělo se, zda bylo před opuštěním pokřtěno, provede se tzv. křest pod 
podmínkou: „Pokud nejsi pokřtěn, tak tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ 
Ten pak má právní důsledek jedině tehdy, nebyl-li první křest platný.

Slovo křest se používá i v přeneseném významu – ve smyslu prvotní zkušenosti, 
slavnostního uvedení do určitého životního stavu (dítěte v muže, pasování na rytíře…). 
Například „křest ohněm“ v tomto smyslu znamená první bojovou zkušenost, obecně 
vážnou životní událost jako příležitost, při níž je třeba osvědčit své kvality.

Slovo křest označuje také slavnostní pojmenování, zprovoznění či uvedení na trh věcí, 
zvířat nebo uměleckých děl. Od novověku začali stavitelé „křtít“ lodě, letadla, stroje, domy 
apod., přičemž slavnost křtu byla většinou koncipována jako slavnostní zahájení provozu, 
spojená s přípitkem a později s rozbitím lahve sektu o palubu lodi apod. Původně totiž 
u oslav tohoto druhu (zejména u spouštění lodí a zprovoznění budov) bývali přítomni 
zástupci křesťanských církví, kteří často objekt žehnali a také prováděli kropení objektu 
svěcenou vodou – odtud také označení „křest“ pro tyto oslavy pochází. Vhodnější je však 
výraz „žehnání“.        Vaše sestra Radka 
Několikadílné povídání o svátostech. Literatura a zdroje – čerpáno z výkladu liturgie 
CČSH Kristus vprostřed nás od Vladimíra Hraby i z dalších zdrojů.

ÚVOD DO BIBLICKÝCH KNIH
Od zářijového čísla našeho zpravodaje pro vás připravujeme krátké úvody do jednotlivých 
biblických knih. Začneme samozřejmě od začátku, a to jednotlivými knihami Starého 
zákona.

Úvod: Knihy Starého zákona
Starý zákon je výsledkem dlouhého procesu shromažďování, zpracovávání a konečné 

podoby různých příběhů, vyprávění a literárních textů, kterým je společný odkaz k Hos-
podinu, Bohu Izraele. Až do určité doby byl biblický text chápán jako dílo Ducha svatého, 
tedy něco posvátného, nedotknutelného, inspirovaného. Od minulého století nastává tzv. 
kritika biblického textu. Text je analyzován a zjišťují se rozmanité vrstvy, prameny, stá-
dia podání. Text je rozkouskován, asi jako kdybychom rozpárali sako na jednotlivé díly. 
Zkoumá se, z které doby jednotlivé vrstvy pocházejí a čím jsou starší, tím jsou cennější 
a „pravdivější“. 
Dnes se naopak pokládá konečná podoba textu za nejzajímavější a nejcennější. Konečná 
podoba redakce není náhodná, ale uvědomělá. Text, který máme dnes před sebou je vý-
sledkem vážné teologické a literární práce. Je vrcholem svědectví víry, a ne zkreslením 
něčeho původního. Biblický text máme před sebou, dalo by se říci, ve vyčištěné podobě, 
jak nám ho tradice předala. Je upravený, podobně jako každý autor svůj text stále vylep-
šuje, přepisuje, opravuje a rediguje.

Podobný proces probíhal u biblických textů celá staletí a my máme před sebou jeho 
konečnou vrcholnou formu. Je zajímavé vědět, jak text vznikl, jaké měl vrstvy a zdroje, 



ale nám nejvíc poslouží právě jeho konečná podoba. Například v knize Genesis není 
o Mojžíšovi ani slovo. Je to však společné dílo generací Izraele. Text Starého zákona ob-
sahuje různé literární látky, které víra Izraele přepracovala, bohoslužebně aktualizovala. 
Je to svědectví o Božím jednání v konkrétních lidských příbězích.

Pět knih Mojžíšových
Tvoří celek, který je rozdělen na pět samostatných knih. Souhrnně jsou označovány 

hebrejsky jako TÓRA nebo řecky PENTATEUCH – pět knih. Jako celek tvoří jednotu – 
od stvoření (Genesis 1) až po smrt Mojžíše (Deuteronomium 34). Ale i druhá kniha má 
na začátku zřetelný předěl. Třetí a čtvrtá mají odlišný charakter (místo příběhů obsahují 
soubor předpisů). Řecká jména naznačují obsah knih: Genesis – Původ, Exodus – Vyjití, 
Leviticus – levitská kniha, Numeri – součty, Deuteronomium – Druhý zákon (opakování). 
Hebrejština používá jako názvy první slovo knihy.      Bratr Jiří

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Křesťan a volby

23. a 24. září 2022 proběhnou v naší zemi volby do zastupitelstev obcí a někde i do Senátu 
Parlamentu ČR. Možná si někteří z nás opět položí otázku, zda je správné z křesťanské-
ho pohledu k volbám jít, či nejít. Jsou křesťané, kteří věří, že správné je k volbám nejít, 
neboť jde o „světskou záležitost“ a Boží království není z tohoto světa (Jan 18, 36). Jiní 
k volbám chodí, protože cítí spoluzodpovědnost za politické dění u nás a chtějí se alespoň 
pokusit je tímto způsobem ovlivnit. Osobně jsem se v minulosti setkal u konkrétních osob 
s oběma těmito názory. Vztah křesťana k volbám souvisí s jeho vztahem k politice obecně.

V dějinách se setkáváme s různými pohledy na vztah církve ke státní moci a k politice. 
Od počátku 4. století, kdy se v Římské říši křesťanství stalo privilegovaným nábožen-
stvím, usilovala církev o politickou moc. Hlásala, že politika má být ve službě Boží věci. 
Teprve v době reformace se začaly objevovat myšlenky o odmítnutí politické moci církví. 
Například Martin Luther učil, že světská správa má svou oblast, kde se jí křesťané mají 
bezvýhradně podřídit, a na druhé straně nemá světská správa zasahovat do církevních 
záležitostí. Ke skutečné odluce církve a státu však došlo poprvé až za francouzské revo-
luce 1789–1799.

Pán Ježíš nás učí, že máme dát „co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu“ (Matouš 22, 
21). Z evangelií víme, že když jej lid chtěl provolat králem, vždy to odmítl. V epištole 
Římanům (13, 1) apoštol Pavel píše: „Každý ať se podřizuje státní moci, neboť není moci, 
leč od Boha“. Je ale také psáno, že „Boha je třeba poslouchat, ne lidi“ (Skutky apoštolů 
5, 29), takže věrnost Bohu má přednost před podřízením se komukoliv, tedy i státní moci. 
Celý Nový zákon nám ukazuje, že vznikající církev nikdy neusilovala o světskou moc, 
ale o proměnu života jednotlivce, aby byl světu „solí a světlem“, tedy aby žil v souladu 
s Božími principy a tím měl pozitivní vliv na své okolí. Důsledné následování Krista 
ovšem vede i k politickým střetům. Ježíš na to své učedníky připravoval:  “Dokonce před 
vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně, jim i pohanům na svědectví“  (Mt 10, 18).



Edmund Burke, zakladatel konzervatizmu v Anglii, řekl, že k triumfu zla stačí, když 
dobří lidé nedělají nic.  Když se nepletou do politiky, když nechají volnou ruku gau-
nerům.  Jestliže máme být tomuto světu solí a světlem, měli bychom se snažit v rámci 
svých možností usměrňovat světskou moc tak, aby její vláda byla co nejvíce v souladu 
s Božími zásadami. Jsme občany Božího království, ale také konkrétního světského státu, 
kde máme určitý díl odpovědnosti za jeho obyvatele. Neměli bychom proto nechat správu 
věcí veřejných svěřit lidem, kteří někdy nemají žádné zásady a zábrany a jednají v rozporu 
s Božím řádem, proti zájmům církve i obyvatelstva. Jít, nebo nejít k volbám je svobod-
ným rozhodnutím každého občana, ale i rozhodnutí nejít k volbám má politické důsledky. 
Osobně jsem přesvědčen, že bychom měli politické dění pozorně sledovat a k volbám jít. 
Alespoň tímto způsobem můžeme ovlivnit, jak budeme v naší zemi v dalších letech žít. 
Pokud k volbám půjdeme, modleme se za to, abychom volili co nejlépe. Ne na základě 
slibů politiků, nebo toho, jaké označení si dávají nebo jakou jim jiní dávají „nálepku“, 
ale podle toho, jaké „ovoce“ lze od nich očekávat, zda to, co prosazují, je v souladu 
s Božími zásadami, zda budou usilovat o zajištění svobodného života v naší zemi včetně 
svobodného šíření Kristova evangelia.

Váš bratr Ing, Jiří Rokos z Černé Hory

PS: Důležitá je určitě i Pavlova výzva: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, 
modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou 
moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 

 (1. Timoteovi 2, 1).

NAŠI KNĚŽÍ
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří v průběhu téměř sta roků působili 
na Blanensku i Vyškovsku. V zářijovém čísle představujeme sestru farářku Evu 
Suchánkovou.

Sestra farářka Suchánková byla druhá a zatím poslední žena, která působila 
v poslání faráře v Blansku a okolí.

Pro zajímavost si připomeňme: 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.

Do Blanska nastoupila sestra Suchánková v polovině roku 1988 po sestře farářce 
Miladě Čermákové. Bylo jí tehdy 30 let. Před tím působila v Mělníku a Moravské 
Třebové. Její otec byl bratr farář František Benda, pronásledovaný v čase nacismu 
i socialismu a nakonec byl zbavený tzv. státního souhlasu. 

Za doby jejího působení byla v blanenském kostele provedena generální výměna 
elektroinstalace a drobné opravy. Společenství farnosti spíše stagnovalo, na věčnost 
odcházeli postupně věrní věřící, kteří nesli na svých bedrech farnost po nelehkých 
uplynulých 40 letech. Sestře farářce Suchánkové, i když se obětavě snažila, tak se 
nepodařilo podchytit mladou generaci. 



V roce 2000 byl vysvěcen bratr Martin Kopecký a blanenskou farnost převzal jako 
její duchovní správce od 1. září 2000. 

Sestra farářka Eva po blanenském působení nastoupila do farnosti v Brně – Řečko-
vicích. Následně působila až do odchodu do důchodu jako farářka církevního domova 
Pokojného stáří v brněnských Maloměřicích. 

Podle farní kroniky a vzpomínek připravil pro vás bratr Martin

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, modlete 
se kdykoli.

Pamatujme při modlitbě v září 2022:
-  za naplnění lidí láskou k Ježíši, aby se i dalším členům našich rodin dostalo daru 

víry,

-  za naplnění mladých lidí touhou po čisté a rovné cestě životem,

-  za požehnaný start nového školního roku všem dětem, studentům, rodičům i uči-
telům, 

-  za ochotu rodičů přivádět své děti k Bohu na bohoslužby, na setkání pro děti

-  za dětská setkávání ve farnosti, aby byla tím, na co se všichni těšíme

-  za naše biřmovance, pro ně za pečeť Ducha svatého a jejich další růst, službu 
i cestu víry,

-  za vnuknutí Ducha svatého, že naše společenství potřebuje naši osobní podporu, 
účast, jinak postupně zanikne. Každý je vyhlížený a očekávaný. Nejde o to, že 
poskytnou podporu druzí, ale každý osobně dá svůj čas, síly i ochotu,

-  za sestry kazatelky Martinu a Lidku, bratra faráře Martina a všechny obětavé 
spoluslužebníky na Božím díle v našich farnostech,

-  za všechny členy rady starších v Blansku i Vyškově, za naše bratry předsedy Patrika 
a Pavla, 

-  za naše obětavé kostelníky a varhaníky, za radost ze služby,

-  za naše stárnoucí bratry a sestry ve víře, aby je Pán Bůh posiloval v neduzích 
a nemocích na těle.         Vaše sestra Lidka



LUŠTÍME
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku.  Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou.
Tentokrát naše hádanka směřuje k evangeliu na neděli 18. září 2022 – Lukáš 16, 1-13.

Věty příběhu dle uvedeného evangelia jsou přeházené. Když se vám podaří je 
správně seřadit, získáte pořadí písmenek do tajenky.

O nepoctivém správci
1. Ježíš k tomu říká: (S)

2. „U mě už dál správce dělat nebudeš.“ (Z)

3. Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce. (P)

4. Zavolal si jednoho po druhém dlužníky svého pána. (A)

5. Pak ho napadlo, co udělá, aby jej přijali za správce v jiném domě. (R)

6. Pán toho nepoctivého správce pochválil, že jednal prozíravě. (O)

7. Lidé toho správce obvinili, že špatně hospodaří s majetkem svého pána. (R)

8. Vrátil jim jejich úpisy snížené o polovinu dluhu. (V)

9. Pán si ho zavolal a nařídil mu, aby mu složil účty ze svého správcovství. (O)

10. „I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele.“ (T)

11. Správce si řekl: „Co budu dělat? Na práci nejsem, žebrat se stydím.“ (Í)

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2022

Pátek 2. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 13. po Duchu 
Svatém

Text evangelia:  
Lukáš 14, 25-33
Zpíváme píseň: 147, 95, 185

4. 9. 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 6. 9. 15:00 Blansko Kaple Senior centrum

Pátek 9. 9. 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

Neděle – 14. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 15, 1-10
Zpíváme píseň: 36, 163

11. 9. 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 úřadu
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
18:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského

Úterý 13. 9. 15:00 Blansko Kaple senior centrum

Pátek 16. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 15. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 16, 1-13
Zpíváme píseň: 172, 77, 181

18. 9. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

10:30 Blansko Zahradní slavnost
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského

Úterý 20. 9. 15:00 Blansko Kaple Senior centrum

Pátek 23. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
18:45 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 16. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 16, 19-31
Zpíváme píseň: 312, 86, 166

25. 9. 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 úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
18:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského

Úterý 27. 9. 15:00 Blansko Kaple Senior centrum

Středa
Knížete Václava

28. 9.   9:00 Blansko Dřevěný kostel
16:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Lysice Zámecká kaple

Pátek 30. 9. 17:30 Blansko Dřevěný kostel


