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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC LISTOPAD:
„Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme
odnést…“
/1. List Timoteovi 6, 7/
Milí čtenáři listopadového čísla našeho zpravodaje.
„Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést…“ Připomínka,
kterou kdysi adresoval apoštol Pavel svému milovanému žáku Timoteovi, je hluboce
pravdivá a vyplatí se každému, aby si ji vzal včas k srdci. Je ovšem pravda, že si člověk
její dosah plně uvědomí většinou, když stárne, když s rostoucí zkušenosti vnímá, jak
jsme my lidé podrobeni zákonu pomíjejícnosti, jak k nám stále zřetelněji přistupuje čas,
kdy musíme pořád více dávat než přijímat. Nejzřetelněji se to projevuje na chřadnoucím
stavu našeho těla. Jeho poškozené části se nedají jen tak lehce vyměnit, jako se nahrazují
součástky a díly aut, které vyžadují naléhavou opravu.
Ale stáří s sebou přináší také podstatné změny v našem nejužším dosahu. Pracovní
úvazky, které po desítky let tvořily náplň naší všední každodennosti, se zmenšují a docela mizí. Děti vyrostly a většinou odešly z rodičovského domu. Možná, že často s sebou
odnesou to, co bylo rodičům cenné a na čem jejich srdce lpělo. A co je ještě horší: starý
člověk si často bolestně uvědomuje, jak je mu souzeno, aby ustoupil i z tohoto malého
jeviště viditelného života a dříve či později sám zmizel za jeho kulisami. Nu ano, nazí
jsme na svět přišli a nazí zase odejdeme.
A přece si myslím, že není nezbytně nutno, abychom propadali i za těchto okolností jen
smutku a melancholii, jak se někdy mnohým stává. Obojí nepatří k moudrosti stáří, o které
se mluvívá. To ovšem znamená učit se vnitřně přemáhat pocit naší mnohé dočasnosti,
učit se už dřív umění z nejtěžších, neklást tolik důrazu a důležitosti do věcí, do majetku.
Mít či být, to je ona věčná hamletovská otázka, jak ji před léty sobě i jiným předložil
pozoruhodný myslitel a filozof Erich From. Prostě řečeno: chovat se jako ten, kdo ještě
dřív, než zestárnul, pochopil přece něco z vlastního smyslu života, jeho bohatosti, jeho
možností, ale i hranic a mezí.
Znamená to ovšem dovést svůj život lépe hodnotit a pořádat, nežli se dostaví stáří,
srovnat své vztahy – dnes tolik rozbité – k bližním a k samému Bohu, smířit se, požádat
za odpuštění a sám odpustit, vědět, že smrt nemusí ohlašovat konec, nýbrž otevření
nové dimenze, nový začátek. Takové stáří může být v jistém smyslu údobím podivuhodně ztišujícím a vděčným za poznání, že navečer života je to láska, podle níž budeme

posuzováni, které jsme v sobě dali poznenáhlu žít, růst a rozvinout se v milosrdenství
ke každému člověku. Stáří se potom může stát i v mnohých záporech, které s sebou
přináší, úsekem nadějného výhledu a vděku: „NEDOŠLI JSME JEŠTĚ DO SLAVNOSTNÍHO SÁLU, JSME VŠAK POZVÁNI. VIDÍME UŽ SVĚTLA A SLYŠÍME
HUDBU.“ (Ernesto Gardenal).
Váš bratr Miroslav
PS: Ve škole jsme se učili, že čas rozlišujeme na čas minulý, přítomný a budoucí, tedy
ten, který jsme žili, ten, který žijeme, a ten, který – snad – budeme žít. Ale byl i čas
předminulý, totiž ten, který jsme nežili. A pak ještě ten, který už žít nebudeme, myslím
ten pozemský. Vystihl to básník Jan Skácel: A je to prosté jako zázrak a jako věčnost
ve chvíli, kdy zase znovu nebudeme, jako jsme před tím nebyli. Dáte mi snad za pravdu,
že čas minulý se nám zdá být jako velmi rychle ubíhající. I stoletý člověk řekne, že
ten život uběhl jako voda. Říkáváme o životě, že jsme tady na světě jako na návštěvě,
a ono je to pravda. A protože na návštěvě se převážně každý chová slušně, tedy tak, aby
po jeho odchodu hostitelé mohli říct „bylo nám s ním dobře“ – snažíme se o to i na své
pozemské návštěvě, aby pozůstalí, až je opustíme, o nás mohli říci totéž? „Bylo nám
tu s ním dobře.“ Nyní žijeme v přítomné době, pokusme se napravit svou pověst. Ještě
máme možnost, jsme pořád na návštěvě.

MODLITBA
Díky za jistotu.

když si myslím, že mě nikdo nechápe

Pane, posiluj mě, když se mi nic nedaří,

když jsem nespokojený sám se sebou

když propadám malomyslnosti

když chci víc, než mám

když jsem uvězněn v minulosti

když mě někdo oklamal

když mě sžírá závist a zášť

když cítím chaos kolem sebe i v sobě

když mám strach z neznámého

probuď mě, když vidím svou výjimečnost…

když se bojím být sám

CO DÁL?

když si myslím, že mě nikdo nemá rád

Ježíši, díky za jistotu v Tobě! Amen
Mirka Šidlová

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
22. – 27. NEDĚLE PO SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. 11. Mučedníků a svědků Páně
– Všech svatých

2. 11. Památka zesnulých
– Dušičky

20. 11. Ježíše Krista Krále,
poslední neděle liturgického roku

28. 11. první neděle adventní,
Nový liturgický rok podle
evangelisty Matouše

ZVEME VÁS V MĚSÍCI LISTOPADU
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých
hřbitovech. V sobotu 29.10. v 15:15 hodin v Rudici,
v neděli 30.10. ve 14:30 hodin v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích.
Ve Křtinách bude pobožnost na hřbitově ve středu 2.11. v 15:30 hodin.
Srdečně zveme.
HUBERTSKÁ NEDĚLE 13. LISTOPADU 2022
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad,
sadů a vinohradů. Tak jsme ji prožili i v letošním roce. Novinkou, která si v loňském
roce získala pozornost farníků, je v letošním roce tzv. „Hubertská, Martinská neděle“.
Naše pole, zahrady, sady, vinohrady, ale i les a příroda se zvěří je součástí našeho života.
Jsme součástí Stvořitelova díla.
Zvu vás na mši v neděli 13.11. 2022 v 9:00 hodin k nám, do Husova sboru, dřevěného
kostela v Blansku.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Kdy budou?
První setkání s tématem: „Svatební obřad, jeho detailní představení se všemi alternativami. Nad čím přemýšlet, co si vybrat, atd.…“ bude v pátek 28.10. 2022 v 18:30 hodin
Druhé setkání s tématem: „O úředních formalitách pro platnost svatebního obřadu
před úřady ČR, svatební slib, výběr čtení atd.“ bude v pátek 4.11. 2022 v 18:30 hodin
Třetí setkání s tématem: „Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před vstupem
do manželství.“ bude v pátek 11.11. 2022 v 18:30 hodin
SPOLEČNÉ PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ
Srdečně zveme všechny děti i dospělé na společné pletení adventních věnečků v úterý
22.11. v 16:30 hodin v Blansku.
Jste upřímně zváni. 							
Martina
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 27. LISTOPADU 2022
Při všech bohoslužbách budeme slavit svátost pokání a veřejnou zpověď, bude to naše
příprava na kající dobu adventní a očištění nitra.
V tento den si s sebou přineste své domácí adventní věnce na požehnání a položte
je před stůl Páně. 							
MK
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

FARNÍ SILVESTR V NEDĚLI 20. 11. 2022 V JEŽKOVICÍCH
Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej
připravujeme jako silvestr. Svět kolem nás slaví poslední den v roce –
silvestr 31.12. každý rok, se vším všudy. My jako křesťané máme ještě
jeden konec roku, tj. toho liturgického.
Letos se bude konat týden před slavností Ježíše Krista Krále. Tradičně pojede
autobus, který vás sveze ze všech obcí do Ježkovic. Nejprve prožijeme
bohoslužby ve 14:00 hodin v kapli u hřbitova v Ježkovicích. Potom se vydáme
do místní sokolovny, kde nás čeká bohatý program. Bude hrát a zpívat
kapela „Nota Bene“ z Černé Hory a tombola. Věci duchovní, přátelské,
společenské a občerstvovací
budou v souladu! Udělejte si
určitě čas a přijďte i jeďte!
Zájemce ze všech ostatních
obcí rádi vezmeme s sebou.
Hlaste se prosím u bratra faráře
Martina.
TOMBOLA
Co však můžeme pro zdárný průběh setkání udělat už nyní?
Pomalu budeme přijímat vaše příspěvky do TOMBOLY.
Po každých bohoslužbách můžete ve všech obcích předávat dary, jimiž jste
ochotni zpestřit naši tombolu. 					
MK
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
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 se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku.
Budeme společně číst a studovat biblickou knihu Numeri.
Překonejte ostych a přijďte. Hodiny jsou vedeny opravdu záživně a fundovaně!
Srdečně všechny zveme. Moderuje bratr ing. Jiří Rokos
NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj.
setkávání pro děti.
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické
příběhy a rozumět základům naší křesťanské kultury.
Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu do života?

Srdečně Vás zveme.
V BLANSKU mají děti své setkání každé ÚTERÝ v 16:30 hodin;
V BOSKOVICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 15:00 hodin;
V LYSICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 16:15 hodin.
Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře.
Náboženství vyučuje sestra Martina a bratr Martin
OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ VE VYŠKOVĚ
Připravujeme pro vás příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás
klademe. Rádi bychom pokračovali podzimním cyklem ve Vyškově.
Je Bible Boží slovo?
Jak správně rozumět Bibli?
Středa 9.11.2022
Středa 23.11.2022
Bude se konat v sakristii našeho kostela – sboru na Masarykově náměstí 15 ve Vyškově.
Témata a dny biblických hodin budou včas ohlášeny při bohoslužbách.
Moderuje bratr ing. Jiří Rokos
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci říjnu se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 7. 11. v 16:30 hodin ve Vyškově
- v pondělí 21. 11. v 18:30 hodin v Blansku
Zveme k účasti.				
Ing. Patrik Hanáček a Ing. Pavel Sedláček
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.
První přípravka bude v pátek 11. listopadu 2022 po bohoslužbách.
Tým přípravek: Martina, Robi, Alenka, Martin a Martin.
NEDĚLNÍ ČAJ NEBO KÁVA PO BOHOSLUŽBÁCH V BLANSKU
Každou neděli po bohoslužbách v Blansku vás všechny srdečně zveme na popovídání si
o všem, co prožíváme, sdílíme jeden s druhým atd… Rádi pro vás připravujeme čaj, kávu
a další dobroty! Zapojte se také.
Přijďte, každý je srdečně vítán. 						
MK

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2023
farností Blansko a Vyškov. Prosím, pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští
rok. Kalendář vydáváme od roku 2009 !

O SVÁTOSTECH

Pokračování malého seriálu povídání o svátostech:

SVÁTOST POKÁNÍ
Tato svátost může mít podle platných obřadních pravidel několik forem.
Veřejné pokání má velmi dlouhou tradici. Již v prvotní církvi se s ním setkáváme v souvislosti s těžkými proviněními proti Božím přikázáním, konkrétně odpadlictví, za vraždu
a cizoložství. Veřejné pokání však nikdy nebylo pojímáno jako krátká jednorázová záležitost,
nýbrž šlo o proces, který trval delší dobu, někdy i vícero let. Hříšník nejprve vyznal svoji
vinu soukromě před biskupem nebo jeho zástupcem. Následovalo přijetí do stavu kajícníků
a dočasné vyloučení z eucharistického obecenství. Rekonciliace neboli znovupřijetí se konalo
v rámci obřadu usmíření na Zelený čtvrtek. Biskup vkládáním rukou a modlitbou udělil
rozhřešení. Tato forma se však mohla konat pouze jedenkrát za život. Neměla se tedy stát
alibismem pro nevázaný život, nýbrž zavazující šancí k nápravě života.
Soukromá zpověď je mladší než veřejné pokání. Souvisí s mnišskými společenstvími
v iroskotské oblasti. Jejich členové se snažili o co nejctnostnější a nejdokonalejší život.
Proto se zpovídání bratra bratru (a dokonce i laikovi) stalo častou praxí. Původně nebylo
považování za svátost a souviselo s kratší dobou pokání. Tato praxe později přešla do církve
obecně a začala být vázána na kněžský stav. Pravidla zpovědi určovala kající kniha, tzv.
penitenciář (odtud pojem penitenciář jakožto zpovědník). Jistý cyklicky se opakující řád dal
zpovědi 4. lateránský koncil roku 1215, který zavedl povinnost alespoň jedné zpovědi v roce.
Novověk přinesl větší vázanost zpovědi na přijímání a pokání redukoval do krátkého
modlitebního obřadu s rozhřešením. Zpověď se tak stala kromě povinnosti také výrazem
zbožnosti. Původním místem zpovědi byl oltářní prostor. Oddělené chrámové prostory pro
zpovídání a od nich odvisle zpovědnice vznikaly až později, když začala být sama zpověď
vnímána jako soukromá záležitost.
Československá církev ve svých počátcích přehodnotila praxi zpovědi a úkon kajícnosti
zahrnula do liturgie. Pokání se tak sblížilo se slovem Písma (blízkost bohoslužbě slova),
kající modlitbou a pronesením formule rozhřešení vysvěceným knězem. Právě ten totiž
může výlučně svátost pokání vysluhovat. Je splněn také předpoklad zpovědi jako přípravy
na přijímání večeře Páně, která vhodně v liturgii obřad pokání završuje.
Samotné vyznání vin (latinsky Confiteor – ze slovního obratu „vyznávám se“) má podle
tradice tři podmínky: lítost (concritio), vyznání (confessio) a nápravu (satisfactio). Liturgické
ztvárnění je rozvádí ve třech odpovídajících prvcích. Nejprve ve chvíli ticha k vnitřní zpovědi (značí lítost), dále ve veřejném vyznání vin a konečně v zaslíbení odpuštění, případně
rozhřešení (značí nápravu).
Vyznání má čtyři rozměry pokání – individuální („sobě na škodu a hanbu“), sociální
(„bližním svým“), ekologický („rušíme zdar tvého tvoření“) a teocentrický („tobě k necti“).
Smysl pokání je v doznání, že lidský hřích znevažuje Boha a jeho dílo.

V liturgii CČSH je ukotvené toto vyznání:
„Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš, co jsem a co dělám. Ty vidíš do mého srdce.
Přicházím k tobě z denní práce a starostí, se svými touhami a zklamáními, se vším,
co mne tíží. Se mnou přicházejí mé sestry a moji bratři, kteří jsou na tom stejně jako
já. Pane, přijď do tohoto našeho shromáždění a pomoz nám. Ať slyšíme, co nám všem
říkáš! Promluv svým slovem do našeho svědomí. Učiň, abychom poznali tvou vůli.
Přijmi mne i moje bližní u svého prostřeného stolu spásy. Nasyť nás nebeským chlebem
života a napoj vínem své milostivé oběti, kterou jsi mne a nás všechny zachránil před
věčnou smrtí. Pomoz i tomu z nás, kdo dnes bude zvěstovat tvé slovo a vysluhovat
tvou svátost. Ať tuto službu koná poslušně a věrně. Pane, smiluj se nade mnou! Pane,
smiluj se nad námi! Amen.“
Častým gestem při závěrečné pasáži společných slov vyznání vin je bití se v prsa. Tradice má toto gesto přímo přiřazené ke slovům vina nebo hřích. Pěst by měla být zavřená
a opravdu udeřit do prsou – jako do bran našeho vnitřního světa a doslova jím otřást
do hloubky. Bití v prsa symbolizuje Boží volání, které zaznívá k člověku obklopenému
hříchem a smrtí. Probuď se, podívej se kolem, změň své smýšlení. Čiň pokání. Toto
gesto má náš vnitřní svět probudit, vyburcovat, abychom prohlédli a obrátili se k Bohu.
Proto jsou na některých starých obrazech zobrazení světci bijící se do prsou kamenem.
Kořeny obřadu vyznání hříchů sahají až do karolinských dob, kdy byla obdobná
modlitba úvodem večerní modlitby, tzv. kompletáře. V praxi Československé církve
však došel tento prvek uplatnění z jiného důvodu. Církev se totiž musela bezprostředně
vyrovnat se zdobrovolněním soukromé zpovědi. Veřejná společná zpověď byla proto
jedním z prvních nových prvků, které do vznikající bohoslužby (vedle přijímání podobojí, hlasitého pozdvihování, zpívaného Otčenáše a obrácení oltáře směrem k lidu) mladá
církev zavedla jako první změny na rozdíl od původního římského bohoslužebného řádu.
Nastala tak situace, kdy na jedné straně církev sice zdobrovolnila soukromou zpověď
(nezbytnou pro přijímání eucharistie nejen v římské církvi), zároveň však na straně
druhé stále cítila potřebu svátostně vstoupit do lidské touhy po odpuštění. Vyvíjela se
tak nová praxe, kde se důraz více a více soustředil na veřejné společné konání svátostí
pokání než na zpověď soukromou.
Liturgie je setkáním. Setkáním dění liturgie a dění událostí našich životů. Uprostřed
běhu dní, starostí i radostí oddělujeme čas pro setkání s Bohem. Přicházíme a prosíme,
aby se nás skrze modlitbu, kající vyznání a odpuštění našich vin dotkla Boží milost. Cítíme také soudržnost celého společenství sester a bratří, v modlitbě, v odpuštění i v osobě
duchovního. Chceme vystoupat ze svých temnot a otevřít se Bohu, který vzápětí ve svém
Slovu sestoupí k nám. Vstupujeme do liturgie, vstupujeme na cestu svého vysvobození.
Každý obřad je zastavením na cestě života Božího lidu. Obřadem samým není vše hotovo. Obřad iniciuje, zpřítomňuje Boží milost a zavazuje k plnění Božích řádů v životě.
Platí to obecně pro všechny svátosti, v případě pokání a nápravy života však především.
Vaše sestra Radka
Literatura a zdroje: čerpáno z výkladu liturgie CČSH Kristus vprostřed nás od Vladimíra
Hraby i z dalších zdrojů.

Zní to tak staře, a přece je to tak nové
IV. díl – Svět a my

Sestry a bratři, níže si vám dovoluji předložit moje 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 Pravdy.
I. Světová občanská válka
Bystrým pozorovatelům z minulého století neuniklo, kam se svět bude z politického hlediska
ubírat mnoho let dopředu. Rád dodám, že jejich předpovědi nevyplývaly jen ze zkušenosti,
nýbrž z racionálních úvah, kam až je možné, aby novověká filozofie, která samozřejmě politiku
ovlivňuje, je schopná zajít – kudy se bude ubírat, jak se bude vyvíjet. Např. moralizace války,
tj. vítězů a poražených, dobrých a špatných. Taková situace vznikla po novověkém obratu,
od té doby byly výsledky války pojmenovávány těmi, kteří zvítězili. Ti rovněž určili hodnotu
poraženého nepřítele. Jakoby se zcela vytratil onen transcendentní arbitr existující nad vůlí
válečných stran. Konec konců Carl Schmitt (2007) velice trefně označuje mezinárodní organizace typu Společnosti národů či OSN jako společenství nevedoucí k unipolaritě, nýbrž společnosti skrytě či zastřeně rozdělující a šířící hegemonické tendence. Tento autor také vnímá,
jakým způsobem v mezinárodním prostoru mizí reprezentant politična z doby novověké, tj.
stát. Nejprve hovoří o pojmech monistických jako svět či Bůh, z čehož by se dalo implikovat
směřování lidstva ke světovládě a unipolarismu, ale později tento postoj reviduje a říká, že
politično budou nyní v geopolitice reálně reprezentovat říše, tzn. že dojde k rekonfiguraci
politična do větších celků, avšak při zachování pluriverzálního charakteru světa.
Skoro by se dalo říct, že po pandemii nemoci, která nezná rasy ani kontinenty a jejímuž
rozšíření jednoznačně napomohla globalizace, se nachází zvláštní časoprostor, který odděluje,
výrazně kvalitativně, včerejšek a zítřek – zkrátka jde o milník.
Jsme v takovéto době? Dennodenně se přesvědčuji o rozdělenosti společnosti; nedávno
jsem viděl v jednom časopise na titulní stránce kresbu, která vyobrazuje konzumenta alkoholu ve veřejném prostoru, kouřícího v hloučku, dobře se bavícího a rodinu, která v rouškách
kličkuje mezi těmito ignoranty, tento obraz jsem vídal takřka denně před svým domem.
Na jedné straně lidé pracující ve zdravotnictví, bezpečnostních složkách a veřejné sféře sloužící nemocným, jejich rodinám či pozůstalým a vedle toho tito arogantní, někdy konspirátoři
nebo antirouškaři a konzumenti ignorující nařízení či vyhlášky. Ti, kteří porušují omezení se
vysmívají těm, kteří je dodržují. Ti, kteří je dodržují, pak zachraňují životy i těm, kteří se jim
dříve posmívali. Tohle není dobré. Nouzový stav odhalil nedůvěru velké části společnosti vůči
informacím, které mají přicházet z věrohodných kanálů, utvrdil ji v její revoltě a jako symbol
českého vzdoru je zase hospoda, tedy ne ta zavřená, ale ta, která se za přihlížení kolemjdoucích
a rezidentů přesunula na určitou dobu na ulici bez ohledu na restrikce. Rovněž tento zvláštní
stav ukázal stav a funkčnost veřejné správy, kdy nyní víme a tušíme, co doopravdy nefunguje,
že centralismus v určitých věcech doslova zabíjí. Je otázkou, jestli tyto hořce nabyté zkušenosti
přetavíme do reformy, nebo tento status quo, který začíná nápadně připomínat normalizační
nekonečno, se bude nadále táhnout a stane se všedním, v důsledku naší lhostejnosti, a nikoli
všudypřítomnénu totalitnímu režimu orwellovského typu.
Tyto zdánlivé maličkosti současnosti ukazují na čím dál větší atomizaci společnosti, atrofii
veřejných organizací a státu. Dominantní ideologie namísto vysvětlování a osvěty tvoří nálep-

ky typu dezinformátor. Vytváří se propasti, spory a zákopy, přes které často nejde přejít zpět.
Rozpory mezi lidmi, kde si každý ze změti informací, které se na něho valí, vytváří bezpečnou
představu o světě, kterou žárlivě staví do konfliktu se všemi ostatními, budou narůstat. Světová
občanská válka jako návrat ke tribalismu? Bude se svět rozdělovat naopak do menších celků,
které spolu budou soupeřit o zdroje? Nebo budou zájmy světových hegemonů sílit ve smyslu
propagandy, avšak úspěšně? Důležité otázky. To, co psal Schmitt (2007), tak dnes např. Dugin
(2020) nabízí jako řešení problému tzv. západní hegemonie, tj. odumření národních států,
resp. pozbytí jejich efektivity a přesunutí politična na větší útvary, které jsou centralistické
ve světonázoru, avšak v hospodářských otázkách lokálně soběstačné (uplatňování principu
středověké subsidiarity). V tuto chvíli jen víme, že nevíme. Názory uvedených myslitelů jsou
velice problematické a nelze je ignorovat.
II. Česká otázka
Diskuze o české suverenitě a soběstačnosti v dobách krize moderního státu a globalizace
jsou velice důležité, poněvadž odhalují, kdo a jak moc chce, aby naše země byla suverénním státem. Suverenita malých zemí, jako je ta naše, se odvozuje chtě nechtě od lokálních
hegemonů, mezinárodních smluv, ale rovněž určitých tradic (ty však mohou přestat ze dne
na den platit). Česká republika by měla usilovat o standardní vztahy se všemi svými sousedy, ale i světovými mocnostmi. Je v zájmu malé země, aby opustila ideologické moralistní
šablony a věnovala se mezinárodní diplomacii bez potřeby sdílet traumata bývalých koloniálních mocností, nebo se pouštět na pole iniciativní lidskoprávní agendy v mezinárodní
politice. Sekularizovaný křesťanský univerzalismus se velice nešikovně v deformovaných
podobách objevoval nejen v reálněsocialistických zemích, nýbrž přežil v posuzování zemí
jiných kultur ve formě kulturního rasismu a kulturní nadřazenosti u současné lidskoprávní
agendy, která vychází ze známého rozdělení na my a oni ve smyslu dobrý demokratický
lid a autoritářská nebo totalitní vláda. Zase se zde projevuje západní autoprojekce a starý
koloniální rasismus přetaven v negativní rasismus kulturní. Bůh však není totéž co liberální
demokracie. Ačkoliv se tato banalita při prvním přečtení jeví jako nehodná zmínky, tak se
jedná o realitu, která je mimo schopnost sebereflexe Západu. Tolerance jiných kultur rovněž
znamená, že toleruji i jiné společenské zřízení a hlavně!!! na něj nepohlížím skrze vlastní
kulturní prizmata. O tom jsem přesvědčen jako křesťan, který si je vědomý jedinečnosti
své víry, zároveň jako realista nepřiznávám jiným náboženstvím stejnohodnotnost na poli
relativistické neporovnatelnosti. Ale vycházím z úcty k člověku a práva se mýlit. Člověk
by nejraději vše mnohokrát rozmyslel, podrobil kritice, až poté učinil nějaké rozhodnutí.
Důležité věci mají mít svůj čas, hodnoty našeho světa nejsou modelem smartphonu, který
příští týden zastará. Jestliže chceme některé principy opustit a nahradit je novými – vyzývám
nás všechny – ptejme se proč ty, které chceme nahradit, už nejsou dobré a proč ty nové by
měly být lepší. Zkusme se však ptát tak, abychom nedělali obhajobu nějakému ideologickému systému, který by nejraději vše zpeněžil a exploatoval. Masarykovsky – přispějme
světu svojí odlišností a jedinečností, pěstujme náš národní ráz pod zorným úhlem věčnosti,
buďme otevření, ale bojujme, když nám chce někdo ublížit. Jako národ jsme usilovali o autonomii, ačkoliv nemuselo jít zrovna o samostatnou republiku. Velká část našich předků
chtěla rozvíjet národní křesťanství, ale muselo hořce ustoupit katolickému univerzalismu
(ve své podstatě habsburskému). Chceme vůbec dnes přemýšlet o češství jako o příspěvku
světu? Jako odpovědnému a dospělému přístupu k planetárním problémům? Buďme tedy
zase Češi, beze strachu, že nás někdo nařkne z pragmatismu nebo nacionalismu.

Doslov

Od metafyziky ke světové občanské válce. V tomto příspěvku se pokouším o srozumitelnou
formulaci složitých otázek. Jsem možná živým důkazem toho, že některé věci simplifikuji,
přičemž na to přicházím celý svůj život; v onom sokratovském vím, že nic nevím je totiž obsaženo všechno. Předpokládám celek, který jen tuším. Předpokládám cosi existujícího, možná
vnímám tvar, ale nevidím detaily. Tak, jak je pro mě zcela kruciálním spor o univerzálie, je pro
postmoderního filozofa pouze spor o jména a názvy. Jako je pro mě genderová problematika
marginálním derivátem roztahování veřejna do soukroma, je pro postmoderního filozofa jedním
ze zásadních otázek doby. Relativistickým pohledem řečeno, oba problémy jsou stejně důležité,
protože jsou nesouměřitelné, pohledem realistickým jsou souměřitelné, pohledem současnosti
se zabývám okrajovostmi - toť od posunu od relativismu k neskrytě ideologickému myšlení.
Metafyzika se zabývá realitou, tj. tou částí skutečnosti, která zvláštním způsobem tvoří to, co
můžeme zachycovat našimi smysly. Metafyzika má oproti empirismu královskou výhodu,
z povahy přirozenosti se znovu objeví a přijde na pomoc člověku, podobně jako rodič svému
pubertálnímu děcku v časech krize identity. Rovněž její popírání vede člověka k ideologiím,
náhražkám reality, které se vyznačují naprostou absencí pokory vůči stvořenému světu a hlavně
k nepochopení sebe sama a vlastní úlohy ve světě, který smíme obývat.
Závěrem chci dodat a zdůraznit již výše uvedené. Náš národ nemusí mít strach z provinciálnosti, pakliže se nebude dopouštět novodobého bilakismu, tj. lokajství vůči komukoliv. V potřebě
se zavděčit a vypadat dobře před kýmkoliv nebudeme lepšími Čechy či Moravany, natož lidmi.
Příspěvek světu by mohl znít: zachovejme svoji identitu, ale nezapomínejme na svět.
Bratr Mgr. Michal Ševčík
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PROŽILI JSME
PRVNÍ ŘÍJNOVÁ NEDĚLE 2. ŘÍJNA 2022
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad,
sadů a vinohradů.

Malé ohlédnutí za touto tak krásně barevnou
nedělí. Děkujeme všem, kdo jste přispěli, krásně
vyzdobili prostor kolem stolu Páně. Díky, že tato
krásná tradice je u nás živá.
S vděčností bratr farář Martin

POSEZENÍ PO BOHOSLUŽBÁCH NA DÍKŮVZDÁNÍ 2. ŘÍJNA 2022
Poslední letošní venkovní
setkání na zahradě u našeho
kostela v Blansku bylo
v neděli 2. října 2022.
Díky Marcelce a Jirkovi
Forstovým, kteří připravili
posezení na faře i zahradě,

uvařili dýňovou polévku a postarali se
o obsluhu spolu s dalšími ochotnými
sestrami a bratry.
Vděční strávníci a účastníci

POHLED Z VĚŽE KOSTELA V BLANSKU

Koncem září proběhla drobná údržba osvětlení
kostela a při té příležitosti jsem navštívil i věž, která je
jinak veřejnosti nepřístupná. Věřím, že nejsem jediný,
koho lákají zapovězená zákoutí, proto mi dovolte se
s Vámi podělit alespoň pár obrázky o toto tajemství.
Do věže se vstupuju po výklopných schůdcích
ve stropě kůru. Strop není z vrchu pochozí, takže
je nutné našlapovat jen na rám konstrukce. Odsud
se otevírá prostor mezi vnější sedlovou střechou
a zateplenou klenbou kostelní lodi a také je zde
vztyčený žebřík k vrchnímu ochozu věže uzavřenému plechovým poklopem. Ochoz má
čtvercový půdorys o straně 3,3 m, podlahu z pozinkovaného plechu s otvory pro odvod
dešťové vody a proti nezvaným létajícím návštěvníkům je zabezpečen sítí po celém obvodu
a kovovými hroty na oplechování dřevěné konstrukce ochozu.
Na ochozu jsou instalovány naše tři zvony v kovových rámech
s lineárními elektrickými motory – Cyril, sv. Metoděj a Mistr Jan Hus.
Spínací hodiny pro řízení zvonů jsou dole v sakristii. Z dalších technologií zde jsou staré, již nepoužívané reproduktory, které dříve nahrazovaly
zvony a siréna poplachového zabezpečovacího systému. Nejkrásnějším
prvkem je výhled na Blansko a okolí, který je prostě boží.
V neděli 9.10. létal kolem kostelíku s dronem bratr Patrik Dražil
a pořídil u toho krásné snímky kostela z ptačí perspektivy. S jeho
laskavým svolením zveřejňujeme fotky v galerii na internetových
stránkách www.drevenykostelik.cz Podívejte se!
Váš bratr Jirka Alexa

VÍKEND V PRAZE
Proč jsme se v této době ocitli v Praze? Vnučka Sabina ukončila studium na Vysoké škole
tělesné výchovy a sportu Palestra a byla promována na bakalářku. Promoce se konala
v Betlémské kapli. Tak tam jsme samozřejmě s Marcelkou nesměli chybět. Promoce byla
krásná, zvláště pak v Kapli betlémské.
Když už jsme byli v Praze, tak jsme se ještě v Brně telefonicky domluvili na setkání
s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou. Ta nás pozvala na neděli do naší husitské kaple
ve Strašnicích, kde slouží jako farářka. Promoce byla v pátek a v sobotu jsme si naplánovali cestu na Vítkov k soše Jana Žižky. Na Vítkově jsme se vyšplhali nahoru a pohled
na památník a Prahu byl úchvatný. Po cestě zpět do středu města jsme se neopomněli
zastavit v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Tam jsme zavzpomínali, když
jsme tam byli všichni z Blanska na 100letém výročí založení naší církve. Značně unavení
jsme se navečer dostali do hotelu v Hloubětíně.
Ráno v neděli jsme podnikli výpravu na druhý konec Prahy do Strašnic. Husitská kaple
se nachází na starém evangelickém hřbitově. Jediný problém byl v tom, že ani taxikář
za pomocí navigace nemohl místo najít. Protože býváme obyčejně všude dříve, viděli jsme
po přivítání se sestrou farářkou Martinkou Viktorií Kopeckou celou její přípravu na bohoslužbu. Kaple ve Strašnicích je sice menší, ale vždy se tam schází kolem 25 věřících.

Celá bohoslužba je pohodová a srdečná
a všichni jsou rádi, že se setkávají. Po ukončení bohoslužby jsme předali pozdravy od nás
z Blanska i s obrazovým materiálem o našem
kostelíku. Farářka Martina Viktorie Kopecká
žehná všem do Blanska a posílá všem pozdravy i svému jmenovci našemu Martinovi.
Po bohoslužbě jsme ještě se všemi poseděli
a po srdečném rozloučení spěchali taxíkem
na nádraží a zpět do Brna.
Vaši Jirka a Marci Forstovi

Marcelka, Martina, Jirka před stolem
Páně v Praze Strašnicích

––– ODKUD NÁM PŘICHÁZÍ POMOC? –––
Ekumenická rada církví vyhlásila jako i v minulých letech výtvarnou soutěž pro děti mládež
v rámci Modlitby za domov. Tématem letošního ročníku Modlitby za domov i výtvarné soutěže
je Odkud mi přijde pomoc? Otázka je z Knihy Žalmů 121, 1

„K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci?“
A tak jsme si s dětmi položili otázku: „Odkud nám přichází pomoc?“ A děti bez jakéhokoliv
zaváhání s rozzářenýma očima odpověděly: „Od Boha.“ „Od Pana Ježíše.“
V duchu se usmívám a říkám si: „Jak jednoduché, prosté, živé, radostné. Žádné složitosti,
mlčení, pokrčení ramen“. A říkám nahlas: „Tak, a teď to namalujte.“
Odpovídají mi: „A jak máme Boha namalovat?“ Říkám: „Třeba, jak se cítíte, když si uvědomujete, jak Vám Boží pomoc přichází. Nebo jak se cítíte, když se modlíte …“
Sedli jsme k papíru všichni. Dovolili jsme si luxus kříd a akvarelových pastelek, velkých
i malých papírů. A všechny děti bez rozdílu se pustily do kreslení, od tříleté Aničky v Blansku
po desetiletou Marušku v Boskovicích, s úsměvem, s radostí. A s těšením se, co namalují,
když přece malují „Odkud nám přichází pomoc.“
Na následující stránce najdete obrázky našich dětí:
Anička Dorazilová 3 roky, Blansko
Adélka Hlavičková 8 let, Brťov
Anička Hrubanová 5 let, Boskovice
Ríša Petres 8 let, Blansko
Adámek Hruban 5 let, Boskovice
Evička Kapounová 9 let, Dlouhá Lhota
Radovan Hruban 8 let, Boskovice
Maruška Hrubanová 10 let, Boskovice
Věřím, že Vás obrázky dětí také potěšily tak jako mne. Protože malovat „Odkud nám přichází
pomoc“ je nádherné téma k hledání uvnitř každého z nás. Zkusme to my dospělí také.
Najděme odvahu (tak jako děti) vzít do ruky křídu, tužku, pastelky, zkrátka cokoliv co píše
a kreslí, a nechme se vést inspirací otázky „Odkud nám přichází pomoc.“ A začněme kreslit.
Otázka a hledání odpovědi se dotýká samé podstaty v nás, rozehřívá srdce, rozpouští strachy,
pochybnosti a předsudky a my zakoušíme Boží působení a Boží inspiraci v naší tvorbě.
A mohli bychom si i z našich obrázků, nás dospělých, udělat výstavu, sdílet navzájem
radost z hledání.
Vaše sestra Martina Bulgurovská

Adámek Hruban, 5 let
Adélka Hlavičková, 8 let
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––– NOVÝ TALÁR –––

Pravidelní účastníci bohoslužeb si hned všimli, že má váš farář nový talár. Co je talár?
Tak se jmenuje oděv duchovního naší církve. Doplňuje jej štola, pruh látky přes ramena.
Kolik má váš farář talárů?
Jeden z roku 2000 ten užívám jenom občasně, dostal jsem jej ke svému svěcení, už něco pamatuje. Ten šila sestra Alžběta Hloušková z Blanska, již zemřelá. Další mám na stálo v obřadní
síni na hřbitově v Blansku, talár šila sestra Ivana Komárková z Bořitova.
Dva taláry, které běžně užívám, ušila sestra Lidka Hadačová z Vyškova. Jeden mám stále
v kapli sv. Rodiny Senior centra v Blansku, druhý používám při obřadech a bohoslužbách.
Nyní nový talár ušila sestra Zuzka Machorková a doplnila jej dvěma novými štolami. Jsem
asi jediný farář, který má oblečení z módního salonu. Děkuji všem za jejich službu.
Tak jen pro zajímavost.
Bratr Martin

––– DĚTSKÝ KOUTEK V BLANSKU –––
Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království
nebeské.“ /Matouš 19:14/
Milí rodiče malých dětí,
rádi bychom Vám i Vašim nejmenším dětem zpříjemnili a usnadnili návštěvu našeho kostelíku, proto plánujeme zbudování minidětského koutku s přebalovacím pultem. Uvítáme Vaše
nápady a náměty na jeho vybavenost a podobu s ohledem na omezené prostory, ale i nabídky
na jednotlivé kousky vybavení či pomoc s výzdobou stěny hezkým motivem. Můžete se mi
ozvat na mail georgios.alexa@gmail.com nebo telefon/WhatsApp 724 978 909.

Jirka Alexa

––– COVID-19 NEBO VYŠŠÍ MOC?˝ –––
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“
(Lukáš 9, 23)
V neděli 18. září jsem já a šest dalších bratří a sester měl přijmout svátost
biřmování. Bylo nás sedm, stejně tak, jako je sedmero darů Ducha
svatého. Sestra Martinka Bulgurovská měla být navíc uvedena bratrem
biskupem Jurajem Jordánem Dovalou do kazatelské služby.
Bohužel během týdne já a ještě jeden z biřmovanců onemocněl covidem. Někteří se mě ptají,
zda mě mrzí, že jsem nemohl přijmout svátost biřmování. Když to vezmu z toho světského
pohledu, tak mě to mrzí. Ne však proto, že bych se mohl chlubit tím, že jsem biřmovaný. Spíše
mě to mrzí kvůli bratru faráři Martinovi. Ve svém volném čase nás připravoval a předával
nám cenné duchovní zkušenosti.
Z toho jiného pohledu je odpověď také snadná. Nemrzí mě to. Přijal jsem to jako fakt. Ateista
by řekl, že zasáhla Vyšší moc. Já tvrdím, že Pán mě neshledal řádně připraveného. Také mě
napadlo, že má se mnou jiný úmysl, než se stát jeho rytířem, jak se biřmovaným lidem někdy
říká. Je to proto, že svátostí biřmování na sebe berou jeho zbroj a pozvedají jeho meč k obraně
víry. Věřím, že i já se jednou stanu jeho rytířem. Přesně jak říká bratr Martin, vše je tak, jak
má být.
Přeji všem bratřím a sestrám, kteří přijali svátost biřmování, aby pravdy boží hájiti se nebáli
a vždy s odvahou odvraceli útoky na našeho Pána. Martince navíc přeji v její kazatelské službě,
aby vždy měla plný kostel věrných věřících.
Váš bratr Michal Tesař

ÚVOD DO BIBLICKÝCH KNIH
Exodus – řecky vyjití

Základní charakteristika: V této knize se mění výchozí předpoklady – na místo otců, tedy
jednotlivců je v centru Božího jednání lid. Ze 70 potomků Jakobových se stává Izrael – Ex 1,7.
Poprvé se vyskytuje toto označení jako celku společenství, které je viděno z hlediska jeho pozdější podoby – posvátný svaz 12 kmenů. Vůči Egyptu vystupují jako hebrejové, tj cizinci žijící
mimo zákon. Vlastním jménem však vyznávají , že za ně zápasí Bůh (Genesis 32,29 – Jákobovo
nové jméno). Zatímco praotcové znali Boha pod jménem El (Bůh všemocný Exodus 6,3), což
souvisí i se jménem Izra-el, v Egyptě se z něj stávají vyznavači jména JHVH. Mojžíš jim odhaluje význam tohoto jména „Jsem, který jsem“ a tím i povahu Boží. Je to Bůh všudypřítomný,
vysvobozující a zachraňující.
Egypt je v bibli nejen jižní velmoc ale země nepřátelská, dračí (Izajáš 51,9). Hospodin podstupuje s touto mocností vítězný zápas, vysvobozuje Izrael, aby byl jeho zvláštním vlastnictvím
mezi národy, a dává mu úkol – být královstvím kněží (Exodus 19,6). Přirovnání k orlu, který
vyplaší mláďata z hnízda a pak je podebere křídly. – Exodus 19,3-6.
Ústřední postavou je Mojžíš – egyptské jméno, které je však chápáno po izraelsku – Vytahujíc (z vody). Stává se nejen vysvoboditelem a vůdcem, ale také zákonodárcem, všechny
zákony jsou spojeny s jeho jménem – tím je dána jejich legitimita. Je prostředník smlouvy,
prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Převyšuje všechny ostatní SZ postavy – sdružuje se
v něm úřad královský, kněžský a prorocký a je předobrazem Ježíš. Právní řády jsou zde dvojí
druhu – apodiktické, tj bezpodmínečné za všech časů a okolností, dále kasuistické, tj. podmíněné
situací a okolnostmi, které se mohou měnit.
Pro Exodus je charakteristické, že tu málokdy spolu jedná několik konkrétních postav, ale
většinou má jeden člověk proti sobě celý národ. Mojžíš stojí proti Egypťanům (zastoupeným
faraónem) nebo zastupuje izraelský lid před Bohem. Mnoho textů hovoří o vnitřních rozporech
mezi Mojžíšem a lidem, o pochybách a nevěře Izraelců. Vyprávění mají daleko víc než vyprávění
o praotcích teologickou tématiku. Základním východiskem je útisk Izraele (1), Boží slib záchrany
(3) a pak už jde jen o to, jak to Bůh uskuteční a jak Izraelci reagují na různá ohrožení během cesty.
Na rozdíl od Geneze není vyprávění složeno ze samostatných pověstí ( jen výjimečně: 2,1-10
15-22 17,1-16). Většina vyprávění je součástí celku, bez něhož by neměla smysl.
První díl: 1-15 Od počátku směřuje k vyjití z Egypta a svátku pesach. Tato část mohla sloužit
jako bohoslužebné čtení k tomuto svátku. Je však velmi dobře teologicky promyšlená. Faraóni
vládnou přísně organizované Nové říši (1301 – 1165). Jsou pokládáni za boha slunce. Přistěhovalci zvaní Hebrejové jsou nuceni k otrocké práci a považování za nepřítele státu. Výhodní
hranice byla zajištěna „královskými hradbami“ proti vetřelcům a běžencům. Izraelci jsou drženi
v cizí zemi a nesmí mít potomky. Zaslíbení se zdá být mrtvé. Po vylíčení útisku dochází k obratu ve chvíli, kdy Hospodin vyslyší nářek Izraele a rozpomene se na svou smlouvu (2,23-25).
Izraelci po ohlášení Mojžíšem této zprávě uvěří. 4,31. Tato slova se opakují při přechodu moře
14,31 – promyšlený závěr. Píseň o vysvobození je zařazena na závěr jako vyvrcholení 15,1-21
– nepochybně jako součást liturgie svátku pesach.
Pesach (odvozeno od slova – poskakovat, skákat – snad při obětních tancích) pochází z nomádské tradice putování se stády. Slavil se při každoročním střídání pastvin, kdy se chovatele
dobytka vydávali s počátkem jarního sucha ze svých pastvin ve stepi do kulturní země, kde
pásli na strništích. Pomazaní vchodu stanu krví zabitého beránka mělo zajistit lidem i zvířatům

ochranu před pouštními démony během nebezpečného putování. Tato nomádská slavnost se
však v Izraeli stala svátkem připomínajícím vysvobození z Egypta.
Nový význam: Hospodin přeskočil naše obydlí, uchránil naše prvorozené ( ti vždycky patřili
bohům a byli často obětováni). Tento svátek se později (- 7. stol) spojil se svátkem nekvašených
chlebů.
Svátek nekvašených chlebů „maccót“ je původu zemědělského. Na počátku obilné sklizně
se pekl první chléb z nové úrody – ječmene – bez starého kvasu, Exodus 13,3-10 – zde opět
přeznačeno jako připomínka začátku nového života svobody bez kvasu otroctví.
Druhý díl
I. putování pouští (15-18 V 15,22) se znovu vydávají na cestu. Místo aby šli do zaslíbení země,
jdou na Sinaj, což znamená okliku. V jiných textech se zmiňuje po vyvedení z Egypta příchod
přímo do zaslíbení země. (Deuteronomium 26,5-9, Žalm 135,8-12.) Jinde se mluví o putování
pouští, ale ne o Sinaji ( Jozue 24,7 Žalm 78,52). Poušť je místem démonů a v bibli je místem
zkoušky, pokušení, osvědčení se, půstu a modlitby, ale i setkání s Bohem. Vše se tu stává intenzivnější, naléhavější. Vzpomínky na nevěrnost a vzpurnost lidu, který odvykl svobodě a samostatnému životu – vyrovnávání se s překážkami a těžkostmi. Škola života a víry – proroci
Ozeáš 11 a Jeremiáš 2 to později nazvou námluvy Hospodinovy, časem mladé lásky. Jsou to
příběhy mezi vyjitím z Egypta a příchodem na Sinaj. Některá vyprávění spjata s určitými místy
( Mara, Massa a Meriba, Elim, Refedeim). Spojuje je reptání Izraelců proti Mojžíšovi. Příčinou
je žízeň, hlad, bezradnost. Obrací se tak proti samotnému Hospodinu a ostře kontrastují s vírou
Izraelců při přechodu mořem 14,31. Reptání ovšem připravuje odpadnutí na Sinaji. Výjimkou
je pouze příběh o Jetrovi, kde žádní reptání není.
II. Sinajská perikopa (SP) Událost na Sinaji je samostatná tradice, která nebyla s vysvobozením
z Egypta spojena od počátku. Její kultický charakter svědčí o jejím užití při bohoslužbě – „sinajská perikopa“ – SP. Líčení pobytu na Sinaji je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější souvislý text
Pentateuchu: Exodus 19,1 – Numeri 10,10. Největší část z něho zabírají sbírky zákonů a kultických předpisů velmi odlišného druhu a původu, které zde byly spojeny a zasazeny do jednoho
rámce – pod horu Sinaj. Hora byla obecně považována za místo, kde je člověk Bohu blíž. Cílem
je společenství s Bohem. Izraele se stává zvláštním vlastnictví – něco jako korunní klenot. Lid
má být svatým,vyčleněný z ostatních národů. Ale ne proto, aby jim vládl, nýbrž aby před nimi
svědčil a zástupně za celý svět oslavoval Hospodina.
První samostatný úsek SP tvoří Exodus 19 – 24 – má dvě části: Desatero a Knihu smlouvy
Desatero a Kniha smlouvy jsou však zasazeny do výpravného rámce. Ex 19 vyvedení z Egypta
jako základní předpoklad a východisko. Vše, co Bůh řekne, je vysloveno s tímto předznamenáním (podobně Desatero). Příprava na vyhlášení desatera. Mojžíš je jeho bezprostřední příjemce.
Po vyhlášení Dekalogu má lid strach 20,18-21. Ostatní zákony již přijímá jen Mojžíš a předává
je lidu. Tím je dán rozdíl mezi Desaterem, které představuje základ, a vše ostatní, co následuje,
ho pouze rozvijí. Vyhlášení zákona je uzavřeno slavnostním uzavřením smlouvy, kapitola 24.
Oddíl Exodus 19-24 tak tvoří uzavřenou souvislost.
Exodus 24 – Smlouva (268 x v SZ)
Izrael zakoušel svůj vztah k Bohu jako smlouvu a uchovává jako její listinu Zákon. To nemá
v dějinách náboženství obdobu. Obětní krev se stává krví smlouvy. Polovina je vylita na oltář,
polovina pokropí Izrael. Lid je tím přijat do důvěrného společenství s Bohem, která přesahuje

každé pokrevní příbuzenství, Bůh to teď bere „krvavě“ (smrtelně) vážně. Poté následuje hostina.
Izrael je navždy spojen s Bohem – krví.
Desatero – Exodus 20,1-17 (s nepatrnými odchylkami je ještě v Detuteronomium 5,6-18) obsahuje řadu ochranných zábran začínajících záporkou ló – NE. Pouze svěcení sedmého dne a ctění
rodičů je formulováno kladně. Základní formu je těžké rekonstruovat. Počet deset předpokládá
už Exodus34,28 ( Deuteronomiumt 1,13). Počítání však kolísá. Není jasné, zda zobrazování je
samostatní přikázání (pak ,musí být ve verši 17 jen jedno přikázání – rozdíl mezi katolíky +
luterány a reformovanými + anglikány). Nejprve jde o vztah k Bohu a na něj navazují mezilidské
vztahy. Desatero obepíná širší okruh než jiné soubory základních předpisů. Neměnnou platnost
je vyjádřena kamennými deskami, které byly uloženy ve schráně smlouvy. Desatero není tíživé
břemeno, ale velké vyznamenání: Když to uslyší národy řeknou: Jak moudrý a rozumný je tento
lid ( Deuteronomiumt 4,6). Na začátku se připomíná vyvedení – je to výraz pro vykoupení otroka.
To byla povinnost příbuzného, zastánce – goel.
Kniha smlouvy 20,22-23,19 – sbírka právních ustanovení různého druhu. Je formulována
kasuisticky. Mezilidské vztahy: o otrocích , hrdelní zločiny, o tělesném poškození bližního,
majetková provinění, jak se chovat k cizincům, nepřátelům a chudým.
Náboženské předpisy: stavba oltáře, čarodějnictví, zákaz obcování se zvířaty, zlořečení Bohu,
maso rozsápaných, dary chrámu, rok odpočinutí, svátky, slavnosti, oběti atd.
Otroci byli tehdy váleční zajatci nebo ti, kdo ztratili majetek a prodali se ( třeba i usvědčený
zloděj) a stali se majetkem svých pánů. Římské právo je chápalo jako věc. V Izraeli mají otroci
lepší postavení. Otrok nemusel v sobotu pracovat(!), po šesti letech musel být propuštěn a dostal
základ živobytí, po smrti pána byl volný. Do zástavy (zabaven) nesměl být vzat mlýnský kámen
nebo plášť, kterým se bylo možno přikrýt v noci. Spjatost s Bohem propůjčovala každému
člověku nedotknutelnou hodnotu.
Do přikázání lásky jsou zahrnuti i přistěhovalci – cizinci – neboť i vy jste byli cizinci
v Egyptě Exodus 23,9. Cizinec měl právo asylu v útočištném městě. Přijetím obřízky se přistěhovalci stávali rovnoprávnými členy společenství. Součástí Izraele bylo mnoho cizinců,
jak ještě prozrazují jejich jména (Uriáš Chetejský, Išáj Gátský atd.)
„Oko za oko“ – výrok pochází z dob, kdy neexistoval stát. Platil zákon krevní msty. Dědičnou povinností příbuzných usmrceného bylo potrestat pachatele. Krev byla sídlem života
a Božím vlastnictvím a její vylití znamenalo znesvěcení země – krev volá k Bohu. Kdo
vztáhne ruku na člověka, vztáhne ji na Boha, neboť je obrazem Božím. Zásada oko za oko
znamená jasnou hráz pro trest. Nesmí být větší (proti sedminásobní mstě)! Většinou byla
poskytnuta náhrada. Pro pachatele byla zřízena útočištná města – zde byl souzen a museli být
dva svědkové, teprve pak mohl být předán člověku, který vykonal krevní mstu. Msta není
nenávist, ale jde v něm o prosazení spravedlnosti – proto po pomstě volají žalmisté a vkládají
ji do rukou Božích.
Úseky 25-31 a 35-40 se zřetelně liší od ostatních textů.
25-31 pokyny ke stavbě svatyně a její výbavě – pokračování je v Leviticus 8– vysvěcení kněží,
35-40 zpráva o provedení stavby. Obě patří ke kněžské tradici, která se zaměřuje na kult a detaily
jeho vykonávání.
Druhá úsek má uvnitř oddíl zvaný Druhé desatero 34,10-26, někdy je označováno jako kultické.
Oba první příkazy odpovídají desateru. Existovalo tedy několik sbírek základních pravidel. I tato
34. kapitola má svůj výpravný rámec – zhotovení zlatého telete. Exodus 32-34 tvoří ucelenou

souvislost o porušení a obnovení smlouvy. Na začátku není ideální poslušnost, ale porušení
smlouvy, která byla obnovena a od té doby platí jako výraz Boží milosti a odpuštění!
Zasazení obou úseků je ovšem promyšlené.
Po uzavření smlouvy je Mojžíš opět povolán na Sinaj (24,12), kde dostává pokyny pro svatyni
a kult (25-31). Během těchto 40 dnů lid odpadne – kap. 32. Teprve po obnovení smlouvy (34)
se uskuteční stavba svatyně 35-40.
Další spojitost je v oblaku, který nejprve zahalí Sinaj a Slávu Hospodinovu (24,15-18) a poté se
přemístí do nově zřízení svatyně 40,34. Od této chvíle Boží přítomnost – sláva provází Izrael při
jeho putování pouští – s tím je spojena tradice o sloupu ohnivém a oblakovém. Kniha Exodus
je spojena několika způsoby s Genezí.
Genesis 50,24. Josef slibuje, že Hospodin vyvede Izrael z Egypta do země, kterou slíbil A,I a J.
V Exodus 33,1 dostává Mojžíš podobně formulovaný příkaz.
Mojžíš se v přímluvě za lid (32,13) dovolává zaslíbení daného otcům Genesis 22,17 a Ex 13,5.11.
Další vazba s příběhy otců je Exodus 2,23-25 a 6,2-8 – viz Genesis 17.
Hlavní události:
Vyvedení z Egypta – není to samostatná epocha, ale čas poroby, který volá po vysvobození.
V centru stojí postava Mojžíše – jeho ohrožení, narození a záchrana,, zásah na pomoc utlačených útěk do Midjánu, povolání a pověření k vyvedení lidu spolu s Aronem. Odtud vše směřuje
k realizaci tohoto Božího plánu. Střetnutí s faraónem, rány až po poslední, při níž Izrael chrání
krev beránka. Vrchol v záchraně a přechodu Rákosového moře. Hlavním tématem není líčení
dějin, ale vyprávění o záchraně Izraele prostřednictvím Bohem poslaného vysvoboditele.
Kdo vlastně byl v Egyptě. Tradice o praotcích (Genesis) a vyvedení z Egypta patrně byly patrně
přineseny různými skupinami do společného utváření tradice, ale my tyto skupiny neumíme
odlišit a určit. Historické okolnosti pobytu v Egyptě zachycují dvě jména měst Pitom a Ramesse
Exodus 1,11.
Egyptské prameny mluví o semitech, kteří byly získáváni do egyptských služeb. Označení
chapiru – cizinec by mohlo souviset s označením Hebrej Exodus 1,15.
Exodus 1 obsahuje historickou vzpomínku na útlak v Egyptě. Více se z egyptských pramenů nedozvíme. Časový rámec daný jmény Pitom a Ramese souvisí s faraónem Ramessem
II 1290-1224.
Deset egyptských ran – nejde jen o přírodní jevy, ale zásah do moci egyptských božstev.
Nejprve zasažen životodárný Nil, žáby připomínají bohyni Heket – pomocnici při porodech,
tma znamená přemožení Boha slunce Re,Exodus 12,12 – všechna egyptská božstva postihnu
svými soudy. Já jsme Hospodin. Izraelci poznávají, že jejich „kmenový“ Bůh je mocnější než
všichni egyptští bohové včetně faraóna. Vyprávění prozrazuje dlouhý a tvůrčí růst. Nakonec
jistá stylizace jako v antickém dramatu: Mojžíš a faraón jsou doprovázeni dvěma chóry. Výstup
za výstupem se rány stupňují podle podobného schématu. Nouze Izraele na počátku je obrazem
nouze všech menšin a ponížených. Příběh se stal trvalou inspirací v boji za svobodu ( američtí
černoši ). Jahve je Osvoboditel!
Za dějiště vysvobození se považuje území Hořkých jezer v zóně dnešního suezského průplavu.
Jiní myslí na akabský záliv nebo lagunu Středozemního moře na východ od nilské delty. Určitě
to nebylo celé faraónovo vojsko a faraon se neúčastnil osobně. Ale vítězství mělo pro Izrael tento

dosah. Nejstarší linie vypráví, že Hospodin hnal moře silným větrem, takže vysušil brod a s ránem se vrátily vlny zpět ( Exodus 14,21). Verš 22 mluví již o vodách, které se rozestoupily jako
zdi, verš 19 o mraku, který je zahalil. Podstatné je, že vítězství je dílem Hospodinovým a Izrael
nemusel a nemohl dělat vůbec nic. Vysvobození z Egypta je základním vyznáním Izraele Deuteronomium26, Ozeáš 3,24, Nehemiáš 9. Každoročním připomínáním o velikonočních svátcích
znamenalo, že Izraelci si byli vědomi, že i oni byli vysvobozeni ve svých otcích. Vysvobození
se vztahovalo i na ně – podobně jako my jsme byli zachráněni ve svých rodičích před likvidací,
která nám hrozila během nacistické okupace. Pobyt Izraelců měl trvat 430 let – Exodus 12,40
nebo Genesis 15,13 400 let. Jiné prameny mluví o čtyřech generacích (Genesis 15,16 – Exodus
65,14 Leví – Mojžíš. 480 let zase uplynulo od exodu po stavbu jeruzalémského chrámu 1Kr 6,1.
Mojžíš – ústřední postava Exodus až Deuteronomium. Jeho narození má zázrační rysy. Motiv
odložení dítěte, z kterého se pak stane významný muž, najdeme např. u Sargona Arkadského
(cca – 2100). Pobyt na egyptském dvoře je pouze v Ex 2. Mojžíš je jméno egyptské – znamená syn a většinou bylo přidáno jméno božstva Ra-mese ( ten, koho zplodil bůh Re) Schází-li
jméno božstva, jde o zkratku doloženou i v egyptštině. Mojžíš je spojen s různými tradicemi,
ale je těžké sepsat jeho životopis. Exodus 1 narození a záchrana, Exodus 2 útěk do Midjánu,
těsné vztahy k midjánským knězem Reulem (Jitro,) s jehož dcerou se ožení. Zde se setká pod
Choreem s hořícím keřem – je osloven Bohem A+I+J a pozná jméno JHVH. Tato událost směřuje k událostem na Sinaji. Vazba na midjánského kněze nutí k otázce, jak souvisí náboženský
vztah Izraelců a Midjánců. Jitro však také poznává jedinečnost Hospodinovu až po vyvedení
z Egypta. Exodus 18,11.
Mojžíš představuje ve vyprávění svorku, která drží pohromadě všechna podání o vyjití z Egypta,
kterých mohlo být několik. Mojžíšova postava od své sjednocující role postupně dorostla. Není
však dodatečná, ale skutečná.
Izrael na Sínaji – jméno hory se objevuje různě: Boží hora, Choréb, hora Sinaj. Jde o dvě
tradice pro tutéž horu.
Tradice o vyjití z Egypta a tradice o Boží hoře jsou nyní pevně skloubeny. Ale vyprávění o hoře
je něčím novým. Jde o Zjevení, které provází mocné přírodní divy. Hrom, blesk, mrak, mocný
zvuk. Exodus 19,16, kouř, oheň, chvění. Hlavním účelem je prohlášení Boží vůle formou Desatera.
Mojžíš přitom hraje ústřední roli – Bůh s ním mluví o samotě, zatímco lid stojí opodál. Historická rekonstrukce je obtížná – texty to nedovolují. Je to však vzpomínka Izraele, která říká, že již
na počátku při cestě pouští obdržel hlavní podklady pro svůj život a víru. Význam sinajské tradice
pro sebe pochopení Izraele je zdůrazněn tím, že jsou k němnu připojeny další texty a nové shrnutí
podobných textů (Deuteronomium) na Sinaj opět výslovně odkazuje. Mojžíšovi přitom náleží
rozhodující význam, neboť veškerá tradice je spojena s jeho jménem a jiná v Izraeli neexistuje. Je
to tedy postava historická, i když je s ní spojeno asi víc, než by obsáhl jeden lidský život. Za Horu
se považuje tradičně Džebel Músá – Mojžíšova hora na Sinaji, ale zjistit se to nedá.
Původní (holá) podoba sinajského zjevení a smlouvy se nedá rekonstruovat, neboť texty ve své
nynější podobě pocházejí z mnohem pozdější doby. Desatero má však podobu chetitských
státních smluv, což by potvrzovalo starý původ této smlouvy, kterou Hospodin Izraeli dává.
Za zcela jedinečné lze považovat dvě první přikázání: Výlučné uctívání Hospodina a absence
obrazů při bohoslužbě.
To se zcela vymyká z tehdejšího prostředí, v němž bylo samozřejmé uctívání bohů s různými
funkcemi a obrazy byly nejrozšířenější formou, jak se lze bohů dovolat. Obrazy Hospodina

skutečně neexistují, takže v tom můžeme spatřovat základní prvky izraelské víry už od nejstarších dob. Je to v nápadném protikladu ke všemu, co známe z okolí. Byl to základ, který si
Izraelci přinesli, když se začaly usazovat v zaslíbené zemi a kterým se od počátku vymezovali
proti kenaanským obyvatelům.
V sinajské perikopě jsou shromážděny vzpomínky na počátky a základy izraelského náboženství.
Bůh, o němž se tu mluví, je jednoznačně JHVH – Hospodin. Mojžíš se jeho jméno dozvídá již
při svém prvním setkání s Bohem na hoře (Exodus 3) a má je oznámit Izraelcům. Je to jméno,
s kterým nelze manipulovat a vyvolávat božstvo podle lidských potřeb. JHVH souvisí s kořenem
hjh – být, stávat se, dít se. Výslovnost se nezachovala a běžně používaná forma Jahve je nejistá.
(Jehova je nesmysl!) Toto jméno se přeneslo i na jména Ježíš – Jehošua = Jahve je spása.
Bratr Jiří

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Synové božští a dcery lidské
Zamysleme se dnes nad textem z úvodu 6. kapitoly knihy Genesis: Genesis 6,1-8 (ČEP):
Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou
dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: „Můj duch
se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“
Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi
zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. I viděl Hospodin, jak
se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli
jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: „Člověka, kterého
jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že
jsem je učinil.“ Ale Noe našel u Hospodina milost.
O čem se zde píše? Kdo jsou to ti synové božští? Čtenáři je často ztotožňují s anděli. Je pravda,
že andělé bývají v Bibli označováni jako „synové Boží“ (např. Žalm 89,7 nebo Jób 1,6). Jako
„Syn Boží“ je někdy označován i Ježíš Kristus (např. Lukáš 1,35). Obstojí však výklad, že
i v našem úvodním textu jsou ti „synové božští“ andělé? Domnívám se, že nikoliv. Píše se zde,
že měli poměr s „dcerami lidskými“ a ty jim rodily „zrůdy“. Jinde v Bibli jsou však andělé
popisováni spíše jako bezpohlavní bytosti. Matouš 22,30: Po vzkříšení se lidé nežení ani
nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Širší kontext našeho úvodního textu navíc ukazuje,
že ono spojení synů božských a dcer lidských vyvolalo Boží hněv a mělo za následek, že se
na zemi rozmnožila zlovůle člověka v takové míře, že se Bůh rozhodl lidstvo (s výjimkou
Noemovy rodiny) vyhubit pomocí potopy. Že by Bůh trestal lidstvo za to, co způsobili andělé?
To není logické.
Prvokřesťanští vykladači (např. Hieronymus) byli asi pravdě blíže. Synové boží (božští) podle
nich byli ctitelé, vyznavači Boha, věřící. Dcery lidské pak byly dcery lidí, kteří Boha neznali,
tedy nevěřící. A co je míněno těmi zrůdami, o kterých se píše ve 4. verši? Podívejme se, jak
tento verš zní v jiných překladech. Český studijní překlad: V oněch dnech byli na zemi obři
a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní
hrdinové, věhlasní muži. Překlad 21. století: V oněch dnech, a také později, se na zemi
vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To
jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti. V jiných překladech se místo o zrůdách mluví

zase o obrech. To zní jako nějaká báje. Jeruzalémská bible: V těch dnech (a také později)
povstalo na zemi pokolení Nefilim, to když se synové Boží spojovali s dcerami lidskými a ony
jim rodily děti; to jsou ti hrdinové dávných dob, ti proslulí mužové.
V původním hebrejském textu najdeme výraz NeFiLiM (NFL), který je možno přeložit
jako OBŘI, ZRŮDY, ODPADLÍCI. Pokud jej přeložíme jako „odpadlíci“, text se stává
srozumitelným. Dovolím si nyní onen 4. verš volně přeložit tímto způsobem: V té době
byli na zemi lidé, kteří odpadli od Boha a později také, když muži věrní Bohu měli poměr
s ženami odpadlými od Boha a rodili se jim odpadlíci (lidé, kteří Boha neznali a žili
v rozporu s jeho pravidly). Tak dopadli ti kdysi slavní bohatýři, věhlasní mužové. Text nám
tedy říká, že když věřící navazovali vztah s nevěřícími, ztráceli svou víru a jejich děti byly
také nevěřící. Toto nebezpečí platí stále, i v současnosti. Proto nás i v Novém zákoně apoštol
Pavel varuje: 2. Korintským 6,14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!
Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory

NAŠI KNĚŽÍ

V seriálu „Naši kněží“ jsme v minulém čísle ukončili seznámení s kněžími a duchovními
působícími na Blanensku. Od listopadového čísla budeme naši pozornost věnovat kněžím
a jejich službě na Vyškovsku. Vyškovská farnost byla založena L. P. 1925.

Farář Vladimír Nermut
Prvním farářem, který působil na Vyškovsku soustavně delší dobu, byl Vladimír Nermut.
Působil jako farář ve Vyškově v létech 1929 –1934. Narodil se v obci Slané na okrese Semily.
V letech 1922 – 1923 sloužil jako pomocný duchovní v Pardubicích, později (1923 – 1927) jako
farář v Kyjové. Tam byl za jeho působení položen základní kámen Husova sboru. Následovala
služba v Hodoníně a Hovoranech. V roce 1929 přichází do Vyškova. Na Vyškovsku konal pravidelně bohoslužby ve Vyškově, Rousínově, Račicích, Ruprechtově, Ježkovicích a Olšanech.
Na okrese Vyškov byly od dvacátých let čtyři samostatné farnosti, a to Vyškov, Slavkov
u Brna, Ivanovice na Hané a Bučovice. Pod každou farnost spadalo mnoho obcí, kde se pravidelně konaly bohoslužby. Mimo to farář vyučoval denně děti náboženství na mnoha školách.
V čase pravoslavné krize v první půli dvacátých let psal Vladimír Nermut do křesťanského
tisku na Moravě ze svobodně křesťanských pozic ThDr. Karla Farského. Jako kněz vzešlý
vzděláním z protestanského prostředí praktikoval ve svých obcích, hlavně pak ve Vyškově,
úzkou spolupráci s evangelickými sbory. Připravil příležitostný tisk 10 let církve československé ve Vyškově 1922-1932. Během svého farářského působení ve Vyškově příležitostně
sloužil „mystickou liturgii“, jejíž schéma konzultoval se sochařem Františkem Bílkem. Posledním působištěm Vladimíra Nermuta byly Hrušovany u Brna. Tam z důvodů onemocnění
ukončil svou službu.
Připravila sestra Zuzana Opluštilová

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 s modlitbou v listopadu 2022:
 za zvěstování evangelia a jeho přijetí při všech dušičkových bohoslužbách
 aby nás všechny sám Duch svatý vyučoval a vedl ve víře
 na nejstarší bratry a sestry v našich farnostech, aby nerezignovali na své poslání
a „otevírali dveře“ mladým lidem i dětem
za
 členy rady starších, aby rádi plnili své poslání v pokoře před Bohem a Duch svatý,
aby všechny vedl
 za rodiče a prarodiče, kteří se ještě nesetkali s evangeliem
 za lidi, kteří vstupovali do svých povolání s posláním a ideály a zápasí o jejich udržení
– právníky, lékaře, učitele, pomáhající profese atd.
za
 chudé a vztahově chudé (sirotky opuštěné, staré, vězně, prostitutky atd.) v našem
městě i za všechny organizace, kteří jim v našich komunitách slouží
 za šťastnou hodinku své vlastní smrti a vzkříšení a obrácení lidí kolem sebe k Ježíši,
dokud je čas…
Vaše sestra Lidka

LUŠTÍME
Nahraďte obrázky písmeny podle klíče a zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou
tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme a odměníme knihou.

BOHOSLUŽBY V LISTOPADU 2022
Kaple sv. Rodiny – SC
Úterý – Všech svědků Páně
1. 11. 15:00 Blansko
17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Kaple na hřbitově
2. 11. 15:30 Křtiny
Středa – Všech věrných
zemřelých
17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Pátek
4. 11. 17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Sobota
5. 11. 14:00 Rudice
16:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Lysice
Obřadní síň obecního úřadu

Neděle – 22. po Duchu
Svatém
Text evangelia:
Lukáš 20, 27-40
Zpíváme píseň: 36, 186

6. 11. 7:45
9:00
11:00
14:30
15:45
17:00

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý

8. 11. 15:00 Blansko

Pátek

11. 11. 17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

12. 11. 14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

13. 11. 7:45
9:00
11:00
14:30
Text evangelia: Lukáš 21, 5-19
16:00
Zpíváme píseň: 283
17:00
18:00
Neděle – 23. po Duchu
Svatém

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Křtiny
Račice
Ruprechtov

Kaple sv. Rodiny – SC

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu

Úterý

15. 11. 15:00 Blansko

Kaple sv. Rodiny – SC

Pátek

18. 11. 17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

19. 11. 14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 24. po Duchu Svatém
Slavnost Ježíše Krista Krále 20. 11.
Text evangelia: Lukáš 23, 33-43
Zpíváme píseň: 255, 157
22. 11.
Úterý

7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko
Dřevěný kostel
14:00 Ježkovice

Kaple u hřbitova

15:00 Blansko

Kaple sv. Rodiny – SC

Pátek

25. 11. 17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

26. 11. 14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

27. 11. 7:45
9:00
Text evangelia:
11:00
Matouš 24, 37-44
14:30
Zpíváme píseň: 203, 206
15:45
Žehnání adventních věnců
Svátost pokání a veřejná zpověď.
17:00
Neděle – 1. adventní

Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Rousínov

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje

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

