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BIBLICKÝ VERŠ NA PROSINEC:
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho 
slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.“

JAKÉ BUDOU LETOŠNÍ VÁNOCE?
Milí čtenáři,
touto otázkou bychom vás rády pozvaly k malému zamyšlení. Můžete se k němu vrátit 
třeba i před štědrou večeří nebo kdykoliv o Vánocích. Lidé si budou za pár dnů přát šťastné 
a veselé..., bohatého ježíška…, různá další přání. Jaké budou letošní svátky u vás doma, 
u sousedů, v našem národě či jiných zemích?

V jednom časopise vyšla několikastránková příloha na téma „Chudoba okolo nás“. 
Paradoxně před nejkrásnějším obdobím v roce, kdy si lidé přejí „bohatého ježíška“. 

Článek se dotýká neuvážených půjček, osobních bankrotů a exekucí. Silně kontrastuje 
s představou, která je pro spoustu lidí v naší zemi symbolem svátků bohatých na dárky, 
jídlo a televizní pohodu. Před očima najednou nedefilují hladovějící z Afriky a zemí třetího 
světa, ale lidé či celé rodiny poměrně blízko nás. Ti, kteří nebudou mít ani bohaté nebo 
pohodové Vánoce. Proč? Někdo řekne pro jejich hloupost, jiný zase pro vychytralost 
podvodníků nebo nemilosrdné zákony. Ať tak nebo jinak, přijdou o svůj majetek a jejich 
budoucnost se scvrkne na nemilosrdný splátkový kalendář, ne-li v něco horšího. 

Život vypadá najednou velmi bezvýchodně a člověk je vděčný za jakoukoliv pomoc, 
i kdyby to bylo jen dobré slovo či všimnutí si.  Snad právě v této souvislosti, která ohrožuje 
lidi od doby, co jsou na světě peníze, se narodilo přísloví: „I kdybys všechny poklady světa 
ztratil, zchudneš teprve tehdy, až ztratíš lidi.“ Každá generace našich předků poznala něco 
jiného. Někdo bídu, prohry, ztráty, ale měla živou víru v Boha. Právě proto nám zůstalo 
mnoho moudrých svědectví, do kterých lidé vkládali svoji víru, lásku a naději na tišení bez-
naděje. Ano, síla víry v Boha a lidé kolem nás, ať už příbuzní nebo přátelé, jsou tím nejcen-
nějším, co máme. Chceme si to uvědomovat, dokud jsme tyto nesamozřejmé dary neztratili? 
Moudrý je ten, kdo si tohoto pokladu dovede vážit, pečuje o něj a stará se o jeho zúročení.

Šťastný jsi, když nepřeslechneš toto poselství a naplňuješ je, protože nejen prožiješ 
krásnější Vánoce, ale i svoji budoucnost.

Přejeme vám touhu udělat si čas na cestu k duchovnímu obsahu a smyslu letošních 
vánočních svátků a dojít do betléma, když na vás někdo čeká.

Vaše sestry Anička a Maruška

(Janovo evangelium 1, 14)



„Přijď, Pane Ježíši, potěš nás svou blízkostí. A dej světlo našim očím.  
Dej zazářit svému světlu v našich srdcích a veď nás temnotami života do 
své blízkosti plné světla. Amen.“    (Sestra Jarka)

ADVENTNÍ  MODLITBA:

ADVENT A VÁNOCE
Advent
Je dobou očekávání – původně očekávání příchodu Spasitele na svět, z latinského „advent“, 
které znamená „příchod“. Počátek adventu, trvajícího 22 až 28 dní, může připadnout 
na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. V letošním roce jsme slavili 
první neděli adventní 27. listopadu.

Adventní věnec
Živé adventní věnce symbolizují věčný život, který nám dal Ježíš Kristus. Kruhový tvar 
věnce vyjadřuje jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomíná Krista jako 
světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou 
nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou ad-
ventní neděli se jedna z nich zapálí.

Kde se Vánoce vzaly?
První Vánoce jsou slavené v Lukášově evangeliu v noci narození Pána Ježíše. Liturgické 
slavení Adventu a Vánoc – Adventus Domini neboli Příchod Páně je zaznamenáno poprvé 
v roce 354. 

Betlémy
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 František z Assisi v italské Umbrii. Se svými 
přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali 
betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ – PROSINEC 2022 

2. AŽ 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Od západu slunce 24. 12.  
začíná doba vánoční 24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně

25. 12. Hod Boží vánoční 
–  Narození Páně 26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpána

27. 12. Jana Evangelisty 28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek

30. 12. Rodiny Páně 31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu



Stromek
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj vznik opatu 
Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6. století, narodil se v Irsku, ale 
misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatelé Burgundska byli 
pohané, a proto Komumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil zapálenými 
pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný den starobylý jehličnan, který domorodci uctívali 
o zimním slunovratu jako svoji modlu. Zář ohně přilákala zástupy lidí a Kolumbán k nim 
pronesl kázání o narození malého Ježíše v dalekém městě Betlémě, o chlévu s oslíkem 
a volem, o chudém Josefovi a vyvolené Marii.

advent
Když v první adventní neděli nastane daleko 
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.  
Je-li v první týden adventní mrazivo,  
bude zima osmnáct neděl trvati.

4. prosince
Barborka – vyhání dřevo ze dvorka.  
(musí se hodně topit)
Jaké je počasí na Barboru, takové bývá  
až do Vánoc.
Na Barboru saně do dvoru.
Po Baruší střez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus,  
snese o Vánocích vůz.

5. prosince
Mikuláš splachuje břehy. (pršívá)
O Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje,  
nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude 
příští rok hodně hrachu.

13. prosince
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od Lucie do Božího narození, 
takové jsou též měsíce příštího roku. 
(12 dní – 12 měsíců)
Když přijde Lucie, najde tu už zimu.

24. prosince
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se 
chmel těží.

Odpověď na pranostiky nám dají dny, které 
právě prožíváme. Na prvním místě, dobré 
počasí ve vztazích a potom teprve na obloze.

Bratr Petr

25. prosince
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší převalení
Mráz na Boží narození – zima se udrží  
bez proměny.

Vánoce
Lepší Vánoce třeskuté, nežli tekuté.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce 2 světlé stodoly.

26. prosince
Když Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro 
nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se 
všecko špatně urodí.

28. prosince
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé hory, 
kobzole se neurodí.  Je-li mlha v údolích, 
bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

31. prosince
O Silvestru snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra 
nenapadne zlato.

–––––    PRANOSTIKY   ––––
Přijde-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.   •  Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.



ZVEME VÁS V MĚSÍCI PROSINCI
ADVENTNÍ VÝZVA
V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle Božího slova 
ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům.
Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás samých. 
Zdroj naplněného života je v Bohu! A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah.

NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU
-  Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho modlitbou 

do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce 
a realitu, ve které se nacházíš!

-  Najdi si čas pro povídání s Bohem v modlitbě i ve ztišení.
-  Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.
-  Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.
-  Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

VZKAZ OD BOHA PRO TEBE:
Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím u tebe bydlet, žít důvěrně s tebou a sdílet všechna tvá břemena. 
Vždyť ti jdu vstříc ve všech tvých přáních. A přece jsem ti ještě nikdy nesměl 
žádné splnit. 
Já, tvůj Bůh.
Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím znovu se zrodit ve tvém městě, tvé ulici, ve tvém domě 
a ve tvém srdci. Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.

CÍTÍTE SE NĚKDY NEPOCHOPENI ?  ANEB: JE BŮH „ZA VODOU“?
Máte někdy dojem, že o vašem životě rozhoduje někdo, kdo nepotřebuje řešit základní 
existenční otázky, kdo vůbec nerozumí vaší životní situaci, kdo nechápe vaše běžné 
problémy, kdo je takříkajíc „za vodou“?
Máte a znáte takové politiky, prezidenta, vedoucí v zaměstnání, představené, vyučující, 
anebo příbuzné? Zdá se vám, že je takový i Bůh? Že ho váš osud nezajímá, že vám 
nerozumí a že i on je „za vodou“? 
Ale právě Vánoce jsou připomínkou toho, že Bůh nám není vzdálený. Že je s námi. Že 
nám v Ježíši přišel dokázat svou náklonnost a pochopení tím, že se stal jedním z nás. 
Narodil se na okraji společnosti a žil prostý život. Zároveň šířil zvěst o Boží náklonnosti 
ke každému. 
Vydat se za ním znamená vydat se po cestě k naplněnému životu. A tato cesta je otevřena 
pro každého bez rozdílu. I pro tebe…
„Kristus se stal jedním z lidí.“ (Bible - Filipským 2, 7)   

To vám přeje sestra Hana.



CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME V PROSINCI 2022 ?
Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude letos ponejvíce provázet evangelista 
Matouš, o svátcích jej bude doplňovat evangelista Jan. Nedělní text si můžete dopředu 
přečíst doma. Odkaz na evangelium najdete na konci zpravodaje v programu bohoslužeb 
nebo ve farním kalendáři. 

Na první neděli adventní 27. 11. budeme při všech bohoslužbách slavit svátost pokání 
a veřejnou zpověď, 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.
Na čtvrtou neděli adventní 18. 12. budeme slavit svátost pokání a veřejnou zpověď jako 
závěrečnou přípravu na slavení Vánoc, tzv. vánoční zpověď.
Budou rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému štědrovečernímu 
rodinnému stolu.
Na Štědrý den 24. 12. budou sváteční bohoslužby Narození Páně, kdy si také vzájemně 
popřejeme.
Hod Boží vánoční 25. 12. přinese hlavní svátek Vánoc, jeden ze tří Božích Hodů v roce.

Na Štěpána 26. 12. jdeme na koledu s prvním starokřesťanským mučedníkem, jáhnem 
Štěpánem.
V pátek 30. 12.  svátek Rodiny Páně  s obnovou manželských slibů. Prosím, manželé, 
přijďte si obnovit své sliby a poděkovat za další rok společné cesty životem.
Pamatujeme však také i na všechny ovdovělé i rozvedené. 
I ti mají své místo v naší farní rodině.

Na Silvestra 31. 12. se koná losování biblických veršů a společný přípitek. Prožijeme 
svátost pokání a veřejnou zpověď, abychom s čistým srdcem vstoupili do nového roku, 
své viny a hříchy nechme ve starém roce! 
Po bohoslužbách se koná silvestrovské posezení pro ty, kdo nespěchají nebo by byli doma 
sami. Nebuďte sami, když o vás stojíme!
Poděkujeme též za všechny zemřelé v roce 2022. Martin Kopecký

SOBOTNÍ RORÁTY V BLANSKU
Je už letitou tradicí, že se v blanenském dřevěném kostele setkáváme k adventním rorátům.
Jsou to zvláštní ranní bohoslužby, které začínají nad ránem, ještě za tmy, a požehnání 
končí za rozbřesku nového dne. Je to zvláštní zkušenost, nenechte si ji ujít. Časem vzniku 
rorátních bohoslužeb je doba vlády Karla IV. Největšího rozkvětu dosáhly v době husitské. 
Řada rorátních písní se zpívá dodnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si 
můžete vzít vlastní nebo si ji zapůjčit v kostele. 
Po tři adventní soboty 3., 10. a 17. prosince v 6:30 hodin vás srdečně zveme k této 
krásné duchovní zkušenosti. Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou adventní snídani. 
Srdečně zveme všechny, kteří si rádi přivstanou!

Bratr Martin



RORÁTY V TÝDNU PŘED VÁNOCEMI V BLANSKU
Druhý cyklus rorátů bude v Blansku těsně před slavením vánočních svátků. 
V pondělí 19.12., v úterý 20.12., ve středu 21.12. , ve čtvrtek 22.12. a v pátek 23.12. 
vždy v 6:30 hodin u nás v dřevěném kostele. 
V PÁTEK 23. 12. JIŽ NEBUDE BOHOSLUŽBA v 17:30 hodin!
Srdečně všechny zveme, toto duchovní zastavení nám čas nevezme, ale hodně dá! 
Věřím, že rádi společně jednou za rok tuto zkušenost zažijeme!

Váš bratr farář Martin

ADVENTNÍ KONCERTY V DŘEVĚNÉM KOSTELE V BLANSKU 

V neděli 27. 11. v 17.30 
první adventní koncert Skupina Gavaband, Honza Gavanda a spol.

V pátek 2. 12. v 17.30 
druhý adventní koncert Pěvecký klub U3V Masarykovy univerzity

V neděli 4. 12. v 17. 30 
třetí adventní koncert

Irena Bezdíčková – housle, MUDr. Jan Hrbáček – zpěv, 
doc. Mgr. Jan Král – klavír

V pátek 9. 12. v 17.30 
čtvrtý adventní koncert Pěvecký sbor Perličky – Gymnázium Blansko

V neděli 11. 12. v 17.30 
pátý adventní koncert Komorní orchestr města Blanska

V pátek 16. 12. v 17.30
šestý adventní koncert Koncert soukromé ZUŠ v Blansku

V neděli 18. 12. v 17.30 
sedmý adventní koncert Cimbálová muzika Majerán a sbor dětí ZŠ Sloup

Letošní cyklus adventních koncertů pro vás připravila sestra PhDr. Jana Skácelová.

ADVENTNÍ KONCERTY VE VYŠKOVSKÉM SBORU
Přijměte srdečné pozvání na dva koncerty, které se uskuteční začátkem adventu 
ve vyškovské synagoze, dnešním našem sboru CČSH. 
První z nich je připravován na středu 30. listopadu v 17:00 a bude patřit žákům ZUŠ 
Vyškov. Uslyšíme varhany, akordeon, soubor staré hudby i zpěv. 
Druhý koncert je pak plánován na sobotu 3. prosince v 16:00 a ujme se ho dámské 
Trio Campanula (Jana Bařinková, Daniela Hřebíčková, Markéta Kavková). 
Tentokrát se můžeme těšit na zpěv, varhany a příčnou flétnu.

Váš bratr Dalimil Ševčík z Vyškova

POZVÁNÍ DO RUDICE
Rádi bychom vás pozvali do Rudice. Moderní kaple sv. Barbory, nacházející se  mírně 
nad naší obcí, je místem, kde se setkáváme ke slavení bohoslužeb každou sobotu 
ve 14:00 hodin. Kdo třeba nemůžete z časových důvodů přijít na bohoslužby ve vaší 



obci či městě, nebo si chcete udělat pěkný výlet, přijeďte k nám. Posílíte i nás, malé 
společenství místních. Jsme vděčni za každé povzbuzení a milou návštěvu.
Na Štědrý den 24. 12. máme naši tradiční „Půlnoční“ ve 23:30 hodin venku pod 
hvězdnou oblohou u Boží muky ve středu obce. Hudebně doprovází dechová kapela 
Olšověnka.                Vaše sestry z Rudice

VÝZDOBA BLANENSKÉHO KOSTELA PŘED VÁNOCEMI
Jako každý rok, i letos, budeme společně zdobit náš blanenský kostel před Vánocemi. 
Srdečně vás všechno ochotné pomoci zvu.
Příprava kostela na Vánoce bude probíhat ve středu 21. 12. 2022 od 17:00 hodin.
Jakmile všechno připravíme a nazdobíme, společně posedíme, i s malým občerstvením, 
a popovídáme si. Za všechny ochotné spolupracovníky Vás osobně zve 

Ing. Patrik Hanáček, předseda Rady starších

BLANENSKÝ DŘEVĚNÝ KOSTEL JE OTEVŘENÝ KAŽDÝ DEN 
Na jaře letošního roku jsme v našem blanenském dřevěném kostele provedli úpravu vnitř-
ních dveří. Kostel je možné navštívit každý den od východu do západu slunce k zastavení, 
ztišení, modlitbě nebo prohlídce. Vnitřek kostela je nasvícený tak, aby vše bylo pěkně 
vidět. Využívejte této možnosti zastavit se zde k modlitbě i mimo pravidelné bohoslužby.
Rada starších

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, zavolejte kdykoliv bratru 
farářovi. 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.         MK

NA KAFE S VLASTNÍM FARÁŘEM
ZVU VÁS „NA KAFE S FARÁŘEM“– můžete si přijít popovídat nebo se jen na chvíli 
zastavit, odpočinout si, dát si kávu….  Každé druhé pondělí v měsíci v Blansku na faře 
od 17:00 do 19:00 hodin.  Těším se na vás.             Bratr Martin

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU 
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.
Soustavně studujeme a vykládáme ze Starého zákona knihu Numeri. 
Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku. Překonejte ostych a přijď-
te. 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. se-
tkávání pro děti.  Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické 
příběhy a rozumět základům naší křesťanské kultury. Proč nedat svému dítěti tuto vnitřní 
výbavu do života? Srdečně Vás zveme. 

V BLANSKU mají děti svá setkání každé ÚTERÝ v 16:30 hodin; 
V BOSKOVICÍCH mají děti svá setkání každou STŘEDU v 15:00 hodin; 
V LYSICÍCH mají děti svá setkání každou STŘEDU v 16:15 hodin.

Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře.

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 vám připravíme čaj, kávu 
a další dobroty!
Bohu díky, že nás je každou neděli na tomto setkání mezi dvaceti až pětatřiceti. Přijďte, 
každý je srdečně vítán.               Spokojení návštěvníci

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci prosinci se sejde rada starších na svém jednání:

– v pondělí 12. 12. v 18:30 hodin v Blansku.
Zveme vás k účasti.        Ing. Patrik Hanáček, předseda RS 

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 2. prosince 2022 po bohoslužbách.

Bratr Martin.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI NESLOUŽÍ NOHY A CHCI JÍT NA BOHOSLUŽBY?
Léta funguje v našem společenství služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. 
Nebojte se o ni požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru farářovi a domluvte se s ním.

VÁNOČNÍ STROMKY DO KOSTELA
Obracím na vás, jestli neplánujete skácet na své zahradě nebo ve svém lese pěkný 
jehličnatý strom nebo stromky asi 3 m vysoké a darovat je našemu kostelu.
Díky za každou příznivou zprávu, kterou můžete sdělit kdykoliv po bohoslužbách nebo 
přes bratra faráře.   Ing. Patrik Hanáček, předseda Rady starších

LEKCIONÁŘE, VÝKLADY NEDĚLNÍCH TEXTŮ
V posledním čase se někteří ptáte, zda je možné mít doma vlastní lekcionář (knihu, z níž 
čteme při bohoslužbách nedělní biblická čtení), výklad k biblickým textům nebo další 
duchovní literaturu. 
Samozřejmě ano. Dejte bratru faráři o svém zájmu vědět. Farní úřad



FARNÍ KNIHOVNA V BLANSKU
Jeden z počinů, který jsme mohli udělat během uplynulé doby, bylo vylepšení naší farní 
knihovny.
Ať je naše knihovna hlavně živá! Seznam knih k zapůjčení najdete v kostele na po-
ličce a u pana kostelníka si můžete domluvit vypůjčení konkrétní knihy, která vás 
zajímá. Vřele doporučujeme vaší pozornosti!                Jan Nečas

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 dětského minikoutku 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 
či WhatsApp 724 978 909.                 Jirka Alexa 

PODÁVÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ V DOMÁCNOSTI
Jestliže víte o nemocných nebo starších lidech ve svém okolí, rodině nebo vy sami 
potřebujete tuto službu, dejte prosím vědět a přinesu Vám svatou večeři Páně (přijímání) 
domů. Samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření.            MK

E-MAILOVÁ ADRESA VYŠKOVSKÉ FARNOSTI 
(PŘÍMÝ KONTAKT NA RADU STARŠÍCH)

Milé sestry a bratři, pokud byste se potřebovali na cokoliv zeptat nebo vás cokoliv zajímá, 
můžete nyní zaslat svůj dotaz, postřeh či nový podnět na emailovou adresu: 
ccshvyskov@gmail.com            Vaše rada starších ve Vyškově

Nezapomínejme také na dobročinnost 
a štědrost, takové oběti se Bohu líbí

(list Židům 13, 16)

Mysleme  
na druhé



PROŽILI JSME
DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY
Začátkem měsíce listopadu, v příjemném, poměrně teplém počasí jsme prožili na patnácti 
místech našich farností bohoslužby se vzpomínkami na naše blízké zemřelé. Na několika 
hřbitovech jsme se po bohoslužbách setkali ještě k venkovní modlitbě a ztišení. V Blansku 
se dušičková pobožnost koná společně s městem Blansko a římskokatolickou farností. 
I v letošním roce se jí účastnilo více než 200 lidí. 

Milým povzbuzením 
byla téměř všude hojná 
návštěvnost a pozor-
nost těch, kteří si udělali 
čas a přišli poděkovat 
i vzpomenout. Děkujeme 
za všechny finanční dary, 
které jste u příležitosti 
vzpomínek darovali. Vá-
žíme si Vaší obětavosti 
a pomatování na potřeby 
fungování našeho spole-
čenství. 

Bratr Martin

REKONSTRUKCE KOSTELA VE VYŠKOVĚ
Rád bych vás informoval o proběhlých i nacházejících pracích ve vyškovském kostele. 
Letošní rok byla úspěšně dokončena významná etapa rekonstrukce vnitřního zdiva v hlav-
ním sále kostela a výmalba první 
stěny západní strany kostela.
V následujícím roce bude  restau-
rování výmalby interiéru pokra-
čovat. Časově to bude pravděpo-
dobně obdobné jako v letošním 
roce, tj. od jara do konce léta. Od-
straňování novodobých výmaleb 
a omítek nás již bude čekat pouze 
na zdivu a ostění kruhového okna 
za kůrem.  V příštím roce již tedy 
půjde převážně o „čisté“ práce, tj. 
o provádění restaurování výmalby.
Aktivně se také snažíme s Měst-
ským úřadem Vyškov vyjednat investice na inovaci ostatních prostor, jako jsou sakristie 
a vstupní hala pod schodištěm na kůr. Zatím nám bylo přislíbeno dokončení rekonstrukce 
elektroinstalace, avšak tyto práce se z důvodu vytíženosti realizační firmy zatím odsouvají 
na začátek roku 2023. 



Vizí rady starších je do budoucna v kostele 
vytvořit sociální zařízení a funkční sakristii, 
tak aby bylo možné tyto prostory užívat pra-
videlně v průběhu roku i mimo bohoslužby. 
Děkuji za Vaši podporu. 

Váš bratr Pavel

NÁBOŽENSTVÍ V LYSICÍCH

Srdečně vás zdravíme z Lysic. Rádi se 
setkáváme ve středu k milému sdílení 
ve víře s našimi nejmenšími. Děkujeme 
Martince Bulgurovské, která pro nás 
tato setkání připravuje. Vážíme si její 
obětavosti, s níž za námi do Lysic jezdí.
Věříme, že společně ještě mnohé pro-
žijeme a více budeme poznávat Ježíše, 
růst společně ve víře.

Klárka, Anička, Julinka, Lukášek 
a Fanynka s maminkami.

VEČERY NAD TÉMATY KRITICKÉHO MYŠLENÍ
S vděčností se ohlížím na naše první dvě setkání nad tématy kritického myšlení. Nápad 

se setkávat kvůli filozofii, zejména té realistické, přišel na konci loňského roku, když jsem 
dočetl od Františka Šmahela knihu o svědkovi víry mistru Jeronýmovi Pražském. Jeroným 
byl zástupcem realistů na pražské univerzitě a jeho kritická stanoviska ke spekulativnímu 
nominalismu, který v jeho době dominoval na významných evropských univerzitách, byla 
často velice provokativní (byl zdatný řečník a dokázal vážené mistry zesměšnit a urazit). 

To mě inspirovalo se vrátit k filozofickým kořenům naší více jak dvoutisícileté kultury 
v podobě společných setkávání, pro-
tože naše farnost se aktivně zabývá 
problematikou výkladu Písma, teolo-
gie a dalších disciplín a filozofie tak 
doplnila tuto funkční mozaiku našich 
bohatých farních aktivit.

Na našich setkáních jsme stihli pro-
brat a živě diskutovat předsokratov-
ské filozofy, ale i Sokrata samotného, 
jeho osud, ale i jeho objevy a odlišnost 
od sofistů.  Další setkání se bude konat 
v pátek 2. prosince od 19 hodin na faře 
v Blansku a tímto všechny farníky a přátele srdečně zvu, protože se budeme věnovat Pla-
tónovi, konkrétně významu sémiotického trojúhelníku, podobenství o jeskyni a významu 
obecnin a jednotlivin vč. jejich vztahů (alespoň v základu).



Tímto chci poděkovat bratru faráři Martinovi za pomoc při organizaci našeho setkávání 
při filozofii, bratru Kamilu Ďurišovi za pomoc s výkladem a reflexí vztahu medicíny a fi-
lozofie, Martině Bulgurovské za občerstvení a všem, kteří se setkávání aktivně zúčastňují, 
protože tak vedle své živé víry aktivně pečují o duši a pomáhají vytvářet prostor, kde se 
s důvěrou obracíme ke schopnosti si porozumět a také porozumět některým dobovým 
kulturním fenoménům. Bratr Michal Ševčík

PŘÍPRAVKY PRO SNOUBENCE
Na přelomu října a listopadu v naší blanenské farnosti proběhl první cyklus přípravek pro 
snoubence na svatební obřady v nadcházejícím roce 2023. V listopadu proběhl třetí cyklus.
V těchto třech podzimních cyklech jsme měli možnost poznat již 52 nových párů. Rádi 
pomáháme na těchto setkáních bratru faráři Martinovi. Je bezva, s kolika lidmi jsme se 
mohli za celou dobu poznat a být součástí jejich přípravy pro velký den jejich života.
Těšíme se na další setkávání v cyklech, které budou následovat v roce 2023.

Vaši Martina a Robertto Bulgurovští

HUBERTSKÁ NEDĚLE 13. LISTOPADU
Novinkou, která si získala pozornost farníků, byla 
i v letošním roce tzv. „Hubertská Martinská nedě-
le“. Naše pole, zahrady, sady, vinohrady, ale i les 
a příroda se zvěří je součástí našeho života. 
Jsme součástí Stvořitelova díla.

Přes devadesát farníků a přátel našeho spole-
čenství se setkalo na bohoslužbách v neděli 13. 
11. v 9:00 hodin u nás v krásně podzimně a „my-
slivecky“ vyzdobeném Husově sboru, dřevěném 
kostele v Blansku. 

Možná jste si všimli, že máme na stole Páně nový 
ubrus. Právě na „Hubertskou“ neděli měl svoji 
premiéru. Zbrusu nový oltářní ubrus pro naše 
společenství připravila Zuzka Machorková a my 
za něj moc děkujeme!
Po slavnostních bohoslužbách kdo měl čas a chuť, 
tak přijal pozvání bratra faráře Martina ke spole-
čenství kolem stolu. Bylo to milé a požehnané. 
Skutečnou pochoutku z darů lesa pro nás připra-
vili naši milí manželé Hanka a Petr Hvozdenští. Společný oběd ve svátečním dopoledni

Hubertskou výzdobu stolu Páně v Blansku 
připravili manželé Hanička a Peťa Hvozdenští



Naše milé sestry napekly spoustu 
dobrot ke kávě a čaji. Bylo to výteč-
né! Maruška Machačová vstávala 
ve 4 hodiny ráno, aby byly koláče 
opravdu čerstvé. Pekla je pro nás, 
a my ještě doma spali…

Děkujeme všem obětavým, 
kteří pomáhali obsluhovat padesát 
účastníků hubertského oběda. Díky 
každému za jeho díl obětavosti 
a věrnosti. Vážíme si toho.
Bylo to výtečné, kdo přišel, nelitoval. 
Děkujeme vám oběma mnohokrát.

–––  BOHOSLUŽBY V KAPLI SENIORCENTRA V BLANSKU –––
Na podzim letošního roku blanenské Senior centrum slavilo 20 let svého fungování. 
Nechyběla samozřejmě oslava, která připomněla toto jubileum. Už žije jen minimum 
pamětníků, kteří v tomto prostředí nalezli svůj domov, když opustili svoje domovy, 
ve kterých prožili zpravidla většinu svého života. 

Celých 20 let náš bratr farář přichází každý týden, aby pro místní obyvatele sloužil 
bohoslužby. Zpočátku bývaly bohoslužby každou sobotu v 9 hodin, po dvou letech došlo 
ke změně a setkávali jsme se každou neděli v 8 hodin. Průměrný věk zhruba dvaceti 
účastníků bohoslužeb byl kolem 75 let. Někteří zestárli a většina jich byla Pánem povolaná 
na věčnost. Posledními pamětnicemi celých dvaceti let této služby byly sestry Boženka 
Dostálová a Dagmar Taranzová. Ještě v tomto roce jsme se mohli těšit z jejich přítom-
nosti v tomto společenství. Pán Bůh si nás každého povolá v ten nejlepší čas, kdy jsme 
pro Něj připraveni. Věříme, že pro Boží království byly naše společně prožité chvíle při 
bohoslužbách v Kapli sv. Rodiny 
obohacující přípravou a radují se 
v Boží slávě. V našem společen-
ství nám scházejí, ale Pán si je 
povolal k sobě, a tak jsme s nimi 
již dvacetileté jubileum již na zemi 
neoslavili. 
V současné době se setkává zhruba 
15 účastníků k pravidelným boho-
službám, které jsou každý týden 
v úterý v 15 hodin. Vždy je setkání 
milé a povzbudivé. Většina účast-
níků přijede na svém vozíčku. 
Jsme vděční za každého, kdo mezi 
nás najde cestu, a Vlaďka Konečná, Eva Krejčí, Anička Handlová a naše varhanice Niky 
Slavíčková vždy potěší svojí přítomností a návštěvou účastníky bohoslužeb ze Senior 
centra. Jste srdečně zváni i další.            Váš bratr farář Martin

Peťa a Hanička Hvozdenští v kuchyni všechno 
připravují pro nás.

Bohoslužby v kapli sv. Rodiny 
v úterý 15. listopadu L.P. 2022

Vaši vděční farníci, strávníci



–––  PODZIMNÍ ÚKLID KOSTELA  –––
Po hubertské neděli se konal podzimní úklid našeho 
blanenského kostela. Letos jsme pozvali Dášu Zouha-
rovou s dcerou Nikolou, aby i koberec byl jako nový! 
Koberec pokládal v roce 2013 náš farník, podlahář 
Bohoušek Doležel. 
Za ty roky po něm prošly tisíce lidí, v mnoha životních 
situacích. Dáša s Nikolou doslova vdechly našemu 
koberci nový život. Ve farní kanceláři udělaly kus 
práce na vyčištění všech židlí i textilií. 
Děkujeme za jejich práci. Můžeme vám všem jen 
doporučit, jsou skvělé a ochotné!

Rada starších

–––  TOMBOLA NA FARNÍ  ––  
SILVESTR 

Děkujeme vám všem za štědré 
příspěvky do tomboly pro náš farní 
Silvestr. Od Dušiček jsem postupně 
svážel dárky, které jste nosili 
na bohoslužby pro silvestrovskou 
tombolu. V neděli jsem ohlásil 
při bohoslužbách, že zvu ochotné 
k pomoci, tombolu připravit.
Bylo nás nakonec pět. Olinka Zeráková, Renča a Martin Matulovi, Vítek Koudelka 
a Martin, váš farář. Nakonec jsme dali dohromady 250 výher a připravili všechno 
k převozu do Ježkovic.            S vděčností bratr farář Martin

–––  ZAJÍMAVOST V NAŠICH FARNOSTECH  –––
Občas se stane, že někteří čtenáři našeho farního zpravodaje, kteří jsou u nás návštěv-
níky, malinko zarazí skutečnost, na kterou jsme zvyklí. Ptají se: „Vy máte bohoslužby 
i v obřadní síni a obecním úřadě, a ne v kostele nebo kapli?“ Samozřejmě to není úplně 
běžné, že by bohoslužby byly mimo sakrální prostor. 

V našich farnostech se snažíme sloužit bohoslužby všude tam, kde jsou ochotní 
bratři a sestry je spolu slavit. Když v místě naši předkové nevybudovali sbor, kapli 
nebo kostel, a my už v současnosti na to nemáme početní sílu, tak právě díky po-
chopení obecních úřadů se můžeme setkávat v důstojných prostorech. Velmi si toho 
považujeme a místní tak mají možnost slavit bohoslužby přímo v obci, ve které bydlí. 
Je to sice náročné pro bratra faráře a naše varhaníky, ale váš zájem a podpora dává 
této vytrvalé službě smysl. 

Nikola s Dášou čistí koberec v blanenském kostele

Příprava tomboly v Blansku



Po spoustu roků dopro-
vázím bratra faráře a vyba-
vuji si všechny milé sestry 
a bratry, kteří s námi takhle 
jezdili, aby podpořili míst-
ní. Je to náročná, ale krásná 
služba a jsme vděční, že svo-
jí ochotou přijmout pozvání 
k pravidelným bohoslužbám 
odměníte naše úsilí.

Mám pro vás malou há-
danku. Na kolika místech 
v našich farnostech se koná bohoslužba v prostorách obecních úřadů?
Věřím, že v této službě společně vytrváme a služba neskončí na nezájmu místních. Je to 
takový paradox, že třeba 5. 11. 2022 v Lysicích bylo 28 účastníků a v neděli 13. 11. 2022 
ve Křtinách jenom dvě místní sestry. 
Těším se na vás všechny a jsem vděčná, že mohu být tak trochu všude zdejší a přijata 
mezi vámi. Vaše sestra Ludmila Hadačová, Vyškov

–––  ČTVRTEK 17. LISTOPADU 2022  –––
Při nedělních bohoslužbách 13. 11. 2022 jsem ohlásil, že na státní svátek budeme dělat 
předadventní úklid v kostele a na faře. Vždycky je to pro mě taková hádanka, kdo nakonec 
opravdu přijde. Na bohoslužbách nás bylo kole devadesáti sester a bratří. 
Ve čtvrtek 17. 11. 2022 ráno velké očekávání. Přišel Vítek 
Koudelka z Blanska, autobusem přijela Olinka Zeráková 
z Bořitova, autem přijeli Renča a Martin Matulovi z Brna 
a Petra Heinrichová z Prahy; a my dva s Terezkou. Všech-
no se podařilo, krásně zvládlo, ale až do tmy jsme měli 

všichni od rána co dělat. 
Kdyby nás bylo víc, tak 
bychom zvládli i takové 
detaily, jak říkala Olinka 
– „Že bychom umyli i ga-
rážová vrata?“

Vážím si každého, 
komu není lhostejné, aby 
bylo všechno v pořádku, 
a aby i ti, kdo se k nám 
přijdou podívat, vnímali, že 
udržovaná zahrada, kostel 
a fara jsou vizitkou živého společenství. 

Děkujeme kostelníkovi Honzovi, který několik hodin 
týdně, po celý rok, dělá veškerou průběžnou práci, kterou 

Bohoslužby v Lysicích 15. listopadu L.P. 2022

Martin Matula umývá 
okna na faře

Olinka umývá dveře na faře



LETOŠNÍ FARNÍ SILVESTR L. P. 2022. 
JAK JSME PROŽILI TOTO TRADIČNÍ 
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Rádi se s vámi podělíme o zážitky z nedělního odpoledne 
20. listopadu 2022. Je dlouholetým zvykem v našich farnostech Vyškov a Blansko se 
společně vídat při různých příležitostech. 

Věřící na Blanensku a Vyškovsku se setkávají k bohoslužbám na 15 místech, ale faráře 
máme jednoho. Za léta se většinou mezi sebou dobře vzájemně známe, ale jsme moc rádi, 
když přicházejí noví lidé a utvářejí se další přátelství. Jezdíme společně na poutě, ale také 
na tzv. farní dny. To se setkají ti aktivnější bratři a sestry z různých míst našich farností 
na jednom místě. Společně prožijeme bohoslužby a následuje společenské odpoledne. 

Protože je neděle Ježíše Krista Krále na konci liturgického roku, míváme tradičně farní 
den jako tzv. SILVESTR. Po několik roků nás hostili ježkovští farníci, ale také dříve Blansko 
nebo Rudice. V loňském roce jsme byli na Brťově. Nyní jsme byli opět v Ježkovicích. 

Všechno chce svoji přípravu. Díky všem ochotným dárcům do naší tomboly. I ti, kdo 
sami nemohli jet, přispěli tzv. jak se říká: „Do výhranku…“  Tombola ve své finální podobě 
se připravovala ve čtvrtek 17.11. 2022 v Blansku. V pátek 18.11. 2022 po bohoslužbách 

v Blansku odvezl David Rušil tombolu do Ježkovic. 
V sobotu 19.11. 2022 jsme se při pohřebním obřadu 

v ježkovické kapli rozloučili s naší věrnou sestrou Jarkou 
Sedláčkovou a ježkovičtí hned ze hřbitova, šli chystat sál 
v sokolovně.  V Blansku mezitím v sobotu odpoledne 
Marcelka s Petrou připravovali obložené mísy. 

Už od nedělního rána (20.11. 2022) jsme s mojí ženou 
Marcelkou vařili venku na farní zahradě v Blansku guláš 
a připravovali jej k transportu do Ježkovic. Vedle v kos-
tele probíhala právě ranní bohoslužba se křtem Elišky 
Pávišové. Bratr Martin Křižák dodal skvělé pečivo ze 
své pekárny. Domácí produkty z udírny a zabíjačkové 
speciality obohatili společný raut. Místní byli skvěle při-
pravení na náš příjezd ve 13:00 hodin a měli napečené 
různé dobroty. 

mnozí vnímají jako samozřejmost. Vždyť jenom listí 
už letos hrabal desetkrát a před každou bohoslužbou je 
hodinu a půl v kostele, aby všechno připravil. Obětavost 
neznamená samozřejmost. 

Olinka umývala dveře od WC a říká: „Vždyť to děláme 
pro nás pro všechny“.  Ať to tak vnímáme všichni. 
Věřím, že na vánočním úklidu ve středu 21. 12. se nás se-
jde tolik, abychom vše zvládli dříve než nás šest za sedm 
hodin ve čtvrtek 17. 11. 2022.
Těším se na vás. Bratr farář Martin

Renča Matula dělá generální 
úklid kuchyňské linky na faře

Bohatá tombola



Na úvod jsme slavili ve 14:00 hodin odpolední bohoslužby v kapli v Ježkovicích. Vedl 
je náš bratr farář Martin se sestrami kazatelkami Lidkou Hadačovou z Vyškova Martinkou 
Bulgurovskou z Blanska. Byla to krásná bohoslužba, doprovázená zpěvem a vyškovským 
varhaníkem Dalimilem Ševčíkem. 

Každý rok býval vypravený autobus, ale letos se nenašlo dostatečné množství těch, kdo 
by autobusem jeli. Raději svými auty. 

Program byl silvestrovsky bohatý. DJ Slepi aneb Peťa Vlach, kterého náš bratr farář při-
pravuje na křest dospělého, roztancoval, celý sál. My jsme přijeli z Brna už v sobotu 19. 11. 
2022 večer do Blanska, abychom od rána mohli vařit pro všechny guláš na faře a v poledne 
jej odvést do Ježkovic. Aby všechno bylo čerstvé. Po šesti hodinách vaření jsme hotový guláš 
dovezli do Ježkovic. Šťastní, že máme hotovo. Obsluha místních pod vedením sestry Renaty 
Gottvaldové, to byl koncert a souhra všech. Děkujeme za skvělou práci. Den dopředu všechno 
připravit, obsloužit a ještě sál opět uklidit a předat! Velmi si toho vážíme a moc děkujeme.

Škoda všem, kdo si neuvědomují, kolik je za tím vším úsilí, práce a starostí. Sedí doma 
a ani jednou za rok si nemají potřebu udělat si čas, aby všechnu snahu podpořili a jen 
přišli. A to děláme všechno jen tak. Neplatí se žádné vstupné. 

V neděli večer jsem přemýšlel a počítal, že na celém farním Silvestru se podílelo asi 
40 lidí svoji prací. Účastníků jsem napočítal 130 lidí. Bylo také bezva, kolik bylo dětí 
i těch nejmenších!

Díky, že máme faráře, který dovede být dobrou duší těchto krásných setkání. Že se mu 
chce všechno organizovat, dolaďovat a je schopen také získat ochotné spolupracovníky. 
Je to v dnešní době, kdy většina lidí se stará jen o své pohodlí a ani nevyužijí takové 
skvělé možnosti, opravdová mimořádnost. Díky všem obětavým sestrám a bratří, kteří 
se zapojili, do tomboly, přípravy, obsluhy, vaření, dopravy, místním za všechnu práci 
ochotným přijít a být s námi. Váš bratr Jirka Forst s manželkou Marcelkou

Zaplněný sál farního Silvestru v Ježkovicích



O SVÁTOSTECH
Další pokračování povídání o svátostech: 

Svátost svěcení kněžstva
Jedná se o svátostný obřad ustanovení duchovních. Je to pověření k všestranné péči 
o obecenství obce konáním bohoslužeb, hlásáním slova Božího, vysluhováním svátostí 
a pastýřskou službou. 

Struktura a význam se v jednotlivých křesťanských církvích liší: katolická, pravoslavná, 
Církev československá husitská a některé další církve mají svěcení za svátost, zatímco 
církve vycházející z reformace je obvykle považují za ustanovení ke službě, které je sice 
posvátné, ale není počítáno ke svátostem. Má i rozdílné označení – v církvi Českoslo-
venské husitské svěcení kněžstva, v katolické církvi svátost kněžství či svátost svěcení, 
v pravoslavné církvi svatá tajina kněžství.

Svěcení kněžstva je odvozeno od slova ordo – ordinace, značící propůjčení úřadu zajiš-
ťujícího zvěstování víry, bohoslužbu a aktivní lásku, tedy všechny služebnosti vztahující 
se k liturgii církve – martyria, leiturgia, diakonia. V Církvi československé husitské 

ZAMYŠLENÍ
Kolik času v adventu a o Vánocích prožijete v kostele a u televize?
Když slyším, že někdo říká: „Tak jsem byl na půlnoční a kostel mám zase na rok „odbytej“…
doma u televize je teplo a pohoda, nic nemusím. Kačena, dárky, pivo, když už přijde návště-
va, tak se to dá chvilku vydržet…ale hlavně v teplíčku, pohodičce pěkně u televize a nikdo 
po mně nic nechtějte.“ Říkám si, jak to vlastně s Bohem myslíme ve svém životě? Proto mně 
dovolte malé porovnání známého biblického textu Žalmu 23 a vánoční televizní pohody.

5 Prostíráš mi stůl před zraky 
protivníků, hlavu mi olejem potíráš, 
kalich mi po okraj plníš. 
6 Ano, dobrota a milosrdenství 
provázet mě budou všemi dny mého 
žití. Do Hospodinova domu se budu 
vracet do nejdelších časů. AMEN.

Prostírá přede mě stůl plný hororů před 
zraky mých dětí.
Hlavu mi vymývá bulvárem.
Pocitem blaha přetékám.
Programy její mě provázejí po všechny 
večery mého života.
Přebývat sním v jejich kanálech na dlouhé, 
předlouhé časy. AMEN

ŽALM 23
1 Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu 
mít nedostatek. 
2 Dopřává mi odpočívat na travnatých 
nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 
3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti 
mě vede pro své jméno. 
4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu 
se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. 
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 

a teď trochu jinak...
Televize je můj pastýř, nic nepostrádám.
Dává mi prodlévat na měkkém gauči.
Vodí mne ke stokám plným krve.
Umrtvuje mou duši.
Vede mě po svých cestách pro blaho 
reklamy.
I kdybych šel po správné cestě, nezaleknu 
se pravdy.
Vždyť televize je stále se mnou.
Její program a její anténa je mi útěchou.

Pro vás vybral k zamyšlení i zasmání, 
všechny pozdravuje varhaník Martin Jakubíček.



bývá obvykle svěcení konáno při liturgii, a to jak v případě jáhna, tak kněze i biskupa. 
Vysvěcený kněz a ordinovaný biskup obvykle vede eucharistickou část liturgie. 

Svátost nachází své zdůvodnění ve vyslání učedníků Ježíšem Kristem. Kristus vysílá 
své učedníky, se kterými se ztotožňuje, aby posvěceni jeho milostí působili jako učite-
lé, pastýři a kněží. Sám Kristus – prorok, pastýř a kněz – tak zůstává lidem přítomný. 
V Novém zákoně zpravidla pojmy episkopos (dohlížitel) a presbyter (starší) splývají. 
V praxi církve to však netrvalo dlouho. Třístupňové pojetí svátosti je doloženo již v roce 
110 v listech Ignáce z Antiochie. Svěcení počalo být vnímáno jako předávaný služebný 
úřad. Biskup byl již ve staré církvi volenou funkcí. V podstatě všechny obřady svěcení 
jsou v ekumenickém kontextu soustředěny kolem vkládání rukou a posvěcující modlitby. 

Ve Starém zákoně se k označení kněze pověřeného duchovním vedením místního spo-
lečenství užívá slova pastýř. Je to dáno přírodními a životními podmínkami palestinské 
oblasti tehdejší doby. Pastýř představuje starostlivost, lásku i přísnost a je ideálem auto-
rity ke svým ovcím. Titulem pastýř byli obdařeni nejvyšší služebníci Boží. Patří mezi ně 
Mojžíš, po něm nastupující Jozue; pastýři byli také nazýváni kněží, proroci a soudcové. 

V Novém zákoně je pastýřem označen Ježíš Kristus. Je pastýřem dobrotivým, spra-
vedlivým, milosrdným. Vyhledává zbloudilé ovce a z jejich nálezu se velice raduje 
– tím odstraňuje předsudky, které naznačují, že jediný, z koho se může Bůh radovat, 
je člověk žijící „správně“ nebo obecně ten, kdo je izraelita, žijící přesně podle všech 
starozákonních přikázání.

Ježíšova péče nepatří pouze židovskému národu, nýbrž se chce starat o všechny národy, 
sjednocené pod jednoho Pastýře: „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty 
musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“ (Janovo evangelium 
10, 16). Stále se užívá slovo pastýř, protože termín kněz je v Novém zákoně spíše ne-
gativní – přední kněží z chrámu pronásledovali Ježíše. Až apoštol Pavel v listu Židům 
označil Ježíše jako velekněze.

Kristus pak přesunul svou pastýřskou funkci i na své učedníky. „Pas mé ovce!“ říká 
Petrovi po svém vzkříšení. Odtud pak vychází poslání kněží křesťanských církví jako 
duchovních pastýřů věřících. Když se počet učedníků zvýšil, bylo nutné, aby byla skupina 
nějak řízena. Postupně se začala tvořit struktura církve, zpočátku jednotného společenství, 
které se ale postupně měnilo a různilo, až roku 1054 došlo rozkolu a velkému schizmatu 
mezi Západem a Východem. A dalším vývojem se rozdělily i církve západní.

V katolické církvi se obřady svěcení ve všech stupních staly velmi rozbujelými a jakým-
si symbolem mocné církevní hierarchizace. Stupně svěcení jsou tři: biskupský, kněžský 
a jáhenský a společně mají vést, vyučovat a posvěcovat.

V pravoslaví je pojetí svátosti podobné katolickému – rozeznávají tři stupně svátosti – 
biskupský (episkopský), kněžský (presbyterský) a jáhenský (diakonský). 

Svátost svěcení kněžstva v Církvi československé vycházela jak z tradice svátosti svě-
cení, tak přihlížela k praxi české reformace (především Jednoty bratrské). Vlastní svěcení 
kněžstva se stalo vyjádřením a potvrzením samostatnosti Církve československé. Obřady 
svěcení při jejich zasazení do liturgie obsahují všechny podstatné části, jako je tomu 
v obecné církvi. Jedná se o představení kandidátů, zkoušky z věcí víry formou otázek, 



vyznání víry, kněžský slib, modlitbu obce, kladení rukou s posvěcující formulí. Uděluje 
se vkládáním rukou se slovy „Osvěcuj a posiluj tě Bůh Duchem svým svatým, amen.“ 

Svěcení je spojeno s předáním insignií (biskupský řetěz), bohoslužebných rouch (štola; 
v případě jáhna i oblékání do taláru), předáním Písma, kalicha, chleba a vína pro eucha-
ristickou službu. Hlavní část obřadu se koná před eucharistickou částí, avšak v závěru 
bohoslužby ji doplňuje závěrečný obřad mající charakter vyslání a požehnání.

Svěcení jáhenské je jakýmsi předstupněm svěcení kněžského – tento rozdíl je v obřad-
ní symbolice svěcení vyjádřen tím, že jáhnovi je předána jen Bible, zatímco knězi ještě 
kalich a štola.

V Římskokatolické církvi jsou pravými pastýři jen biskupové, nikoli běžní faráři. Církev 
je silně institucionalizována a hierarchizována. Biskup je základem cesty ke spáse, má větší 
privilegia a práva a jeho služba se sestává z více úkonů. Svěcením se biskup stává dokonalým 
a navazuje na učedníky kolem samotného Ježíše Krista, stává se svědkem působení Ježíše 
Krista a je autoritou stojící nad předáváním Božího slova, určuje jeho správnost.

Biskupské svěcení existuje jen v církvích, které praktikují několikeré svěcení; v CČSH 
je kněžské svěcení jediné, a proto biskup, který je volený, není svěcen, ale je do této 
funkce „ordinován“. V reformačních církvích není povinný celibát kněží (z latinského 
caelebs = neženatý, svobodný) a od roku 1947 mohou svátost svěcení kněžstva v naší 
církvi přijímat i ženy.

Další rozdíl je v římskokatolické nauce o tzv. „nesmazatelném znamení“, tedy že při 
kněžském svěcení je knězi vtisknut zvláštní charakter a do jeho duchovního vybavení 
posvěcení. Tuto nauku naše církev nepřijímá, protože i po posvěcení se člověk může stát 
nehodným.

Duchovní, farář, kazatel, kněz, pastor – to jsou označení pastýře lidských oveček. Má 
vést svou obec, promlouvat k ní a zvěstovat slovo Boží. Má na svých bedrech kompletní 
duchovní péči od bohoslužby, administrativy, charitativní péče, přes vyučování, správu 
majetku až po třeba i vedení hudebního sboru či sestavování farního zpravodaje. Je to 
mnoho nároků, požadavků, očekávání, a na druhé straně velká možnost rozčarování či 
vyhoření. Reformační církve hojně využívají pomoci a služeb laiků v církevním životě. 
Farář nemusí dělat vše, když má kolem sebe důvěryhodné lidi. Ve vzájemném styku 
a rozhovorech se věřící obohacují a sbor se stává jakýmsi živým organismem.

„Moderní pastýř, stejně jako nemoderní, by v sobě měl nést jistotu víry, prověřenou 
mnoha vnitřními i vnějšími zápasy. Neměl by o víře mluvit jen navenek, měl by celým svým 
životem víru dosvědčovat a hlásat. Moderní pastýř by měl být moderní. Za tímto slovem 
vidím otevřenost vůči novým problémům a otázkám, vůči mladým lidem, kteří potřebují 
jiné jednání a jiný přístup. Vidím za tímto slovem touhu po nových poznatcích, která však 
neodporuje lásce ke starému a ověřenému.“ (citát z diplomové práce Terezy Rupertové)

Myslím si, že v osobě našeho faráře bratra Martina jsou tyto představy a požadavky 
splněny měrou vrchovatou. Vaše sestra Radka

Literatura a zdroje – čerpáno z výkladu liturgie CČSH Kristus vprostřed nás od Vladimíra 
Hraby a z jiných zdrojů.



ÚVOD DO BIBLICKÝCH KNIH
Leviticus – III. kniha Mojžíšova
Název z řečtiny – doslova kniha lévijská (mluví se o nich však jen v Leviticus 25,32). 
Dějištěm je stále hora Sinaj. Leviticus je součástí tzv. kněžského kodexu – Exodus 25 
až Numeri 10. – Sinajská perikopa. Jedná převážně o obětních a obřadních řádech, které 
jsou však propojeny s mezilidskými vztahy (etikou)!

Jednotlivé řády pochází často již z chrámové praxe a neodpovídají skromným podmín-
kám putujících pastevců na poušti. Mnohé podrobnosti předpokládají jeruzalémský chrám, 
který v té době ještě nestál. Některá ustanovení jsou však starší než chrám. V dnešní po-
době pochází text z 5. století – po návratu ze zajetí. Obětní předpisy se nejprve předávaly 
ústně, později se uchovávaly ve svatyních a nakonec v Jeruzalémském chrámu. Důraz je 
v Leviticus položený na kult, oběti, plnění řádů čistoty, zachovávání svátků. To známe 
i z jiných náboženství. Zde však šlo o svatost Hospodinovu a svatost lidu – tj. jedinečný 
vztah, který má být příkladem pro celý svět. Lidé si způsob zbožnosti a bohoslužby ne-
vymýšlí, není to pokus, jak na Boha zapůsobit, ale Bůh sám dává této službě řád. Je to 
tedy stále o poslušnosti a věrnosti, ne o vlastní dovednosti a chytrosti.

Obsahem knihy jsou výlučně zákony a předpisy týkající se otázek kultu. Jsou to 
texty rozmanitého původu a zde jsou shrnuty s úmyslem představit veškerá náboženská 
pravidla jako řád vydaný Mojžíšem na Sinaji. „Bůh řekl Mojžíšovi“ = toto ustanovení je 
součástí Boží vůle a patří k sinajské smlouvě. Jejím dodržováním se měl Izrael odlišovat 
od jiných národů jako lid zasvěcený, patřící Hospodinu. Nešlo o plnění formálních na-
řízení, ale podřízení celého života Božímu řádu. Nejčastěji se to v důsledku projevovalo 
ve vztahu k člověku – právě zde čteme přikázání lásky k bližnímu, které pak Ježíš spolu 
s citátem z Deuteronomium 6,5 použije jako shrnutí zákona. Leviticus 19,18: Nebudeš se 
mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe 
samého. Já jsem Hospodin.

Navázání: Leviticus je součást tzv. Sinajské perikopy. Je pokračováním druhé po-
lovinu knihy Exodus a přerušuje tak vyprávění o vysvobození z Egypta, aby ukázal, že 
vysvobození a existence lidu má smysl jen tehdy, pokud to bude lid zvláštní. V tomto 
odlišném způsobu života – svatosti – je smysl a cíl vyvedení z Egypta. Izrael se má stát 
živým svědkem Boží vůle a Božích řádů mezi ostatními národy. Jeho život byl svázán 
ustanoveními a nařízeními jako žádná jiná společnost. Tyto předpisy a zákony ovšem 
pocházejí z různých dob, ale Bible je úmyslně spojuje do jednoho celku a klade na Sinaj. 
Na putování pouští naváže až kniha Numeri. V Leviticus můžeme rozeznat několik sbírek, 
které vznikly již dříve, byly původně samostatné a byly převzaty: např. Leviticus 17-26
I díl: 1-7
Sbírka obětních předpisů. Máme tu vedle sebe různá stádia obětní praxe. Hned v 1. kapitole 
jsou přesně popsány jednotlivé fáze obětního aktu: přivedení obětního zvířete, vkládání 
ruky na jeho hlavu, porážka, pokropení oltáře krví, rozsekání zvířete a spálení na oltáři. 
Typy oběti jsou podle důležitosti rozděleny
I. Zápalná oběť (ke spálení -ÓLÁ) – při ní se celé zvíře odevzdá spálením Hospodinu. Je 
to oběť darovná, vystupuje do popředí především v době královské. Jejím vyvrcholením je 
oběť golgotská, kterou přinesl sám Bůh: Jan 1,29 Židům 9,14 1. List Petrův 1,19. Člověk 



musel přivést zvíře bez vady, vložil mu ruku na hlavu a pak bylo knězem usmrceno. 
Obětující se tak se zvířetem ztotožnil a dal ho jako náhradu za sebe. Lítost nad svými 
hříchy přenesl na zvíře, a tak z něho byly hříchy sňaty. Ne ovšem obřadem, ale Božím 
rozhodnutím – oběť je pouze potvrzením odpuštění.
II. Oběť suchá, přídavná, obilná ( MINCHÁ) – obilné zrno, většinou jako přídavná k oběti 
zvířete. Přinášela se solí – ta připomínala smlouvu, kterou Bůh s lidmi uzavřel. Byl to 
projev vděčnosti Bohu. Všechny potraviny jsou Božím darem a jen díky Bohu jsme živi. 
Tři druhy: jemná mouka s kadidlem, nekvašený chléb, opražené obilné klasy. Nesměl 
v tom být žádný kvas – nepřítomnost hříchu, olej značil Boží přítomnost. Část se spálila, 
ostatní dostal kněží jako svůj díl.
III. Oběť „pokojná“ – výraz přátelství a vděčnosti. Byla rozšířena hlavně v době před krá-
lovské. Později ztratila na významu. Spálen byl pouze tuk, ledviny a játra. Ostatní snědli 
obětující jako slavnostní hostinu, srov. Samuelova 1. Byla to oběť, kterou se obnovovalo 
společenství s Bohem. Na ni navazuje večeře Páně.
Při těchto obětech (1–3) si člověk uvědomil svou závislost na Bohu. Přináší mu ji jako 
dík a částečku toho, co přijal z jeho rukou na poli, v zahradě a ve stádě – prostřednictvím 
kněží to odevzdá Bohu – a je buď celé, nebo z části spáleno.
IV Oběť za hřích (Chattat) – její význam postupně stoupal. Oběť za hřích byla určena 
těm, kteří se dopustili hříchu nevědomky nebo ze slabosti, nikoli z úmyslné vzpoury proti 
Bohu. Pokud člověk neměl na oběť ovce nebo kozy, mohl obětovat také jen hrdličku nebo 
holoubě. Vše se spálilo, jen kůže zůstala kněžím.
O významu oběti se texty příliš nezmiňují. Není to jejich úkolem, protože mají zabezpečo-
vat správné konání obřadů. Náznaky významu oběti tu přece jsou: Leviticus 4,20 – Kněz 
jim opatří smíření a bude jim odpuštěno. Kněz tedy provádí smiřující úkony – pokropení 
krví, ale odpuštění dává sám Hospodin. Toto bylo později přeneseno i na oběť zápalnou 
– Leviticus 1,4 – Obětník přivede zvíře ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení 
před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a zprostí ho viny.
Podstata oběti za hřích je vyjádřena v Židům 9,22: „Podle zákona se skoro vše očišťuje 
krví, a bez vylití krve není odpuštění.“ Tajemství oběti je spojeno s tajemstvím krve. Krev 
– je sídlo života. Život patří Bohu jako dárci, proto ji nesmí nikdo požít (pro pohany je 
krev sídlo božstva – jejím pitím lze do sebe nasát božskou moc). Leviticus 17,11: V krvi 
je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. 
Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření. Krvavá oběť tak připomíná, že 
odplatou za hřích je smrt (Římanům 6,23 a Genesis 2,17): Ze stromu poznání dobrého 
a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.”
Místo člověka umírá z Boží milosti nevinné zvíře, aby člověk mohl předstoupit před 
Svatého a mohl s ním znovu žít. Izraelské oběti se liší od pohanských: člověk si nemůže 
božstvo usmířit. Bůh obětuje za člověka ze svého vlastního – krev života. Za člověka, 
který upadl do otroctví hříchu, platí krví, kterou k tomu sám určil. A člověk se jen dívá, 
jak za něj krev teče – předobraz oběti Kristovy.
6-7 – další pokyny pro kněze, jak postupovat při oběti, kam sypat popel, co z oběti smí 
jíst a co ne.



Obětní řády 8-24
I. Pravidla pro kněze:
8210 – rod Leví, synové Áronovi určeni za kněze. Neměli přilnout k pokladům země, 
proto jim v ZZ nic nepatří.
Numeri 18,24:Zato dávám lévijcům za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hos-
podinu v oběť pozdvihování. Proto jsem jim řekl, že nebudou mít uprostřed Izraelců 
dědictví.”
Levici jsou znamení toho, že Boží lid má zůstat na zemi poutníkem, jehož jediným bo-
hatstvím je Bůh sám.
Podobně má církev hledat Boží království – to ostatní jí bude přidáno: Matouš 6,33: 
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Kněží to mají ztělesnit svým životem. Mají se zcela podřídit Boží vůli, proto mají přede-
psané nejen obětní řády ale i zvláštní oděv. Každá maličkost má smysl, každá částečka 
roucha včetně barev, háčků a zvonků – dnes tomu však již málo rozumíme.
Leviticus 10 – smrt dvou Áronových kněží, kteří použili cizí oheň, byla jím uctívána cizí 
božstva – Deuteronomium 32,16. Nákaza modloslužby

II. Pravidla pro lid
11-15 – původně samostatná sbírka (toto je řád pro … 11,46 12,7 13,59 …)

Předpisy o čistotě:
11 nečistá zvířata
12 očista rodičky (ještě v NZ Lukáš 2,22 Maria a Josef přináší dvě hrdličky
13 malomocenství a vyrážky na člověku, oděvech a domech
14 jak se očistit po malomocenství
15 nečistota způsobená tělesnými výtoky (ztráta životní síly)

Zákony o čistotě nesouvisí s morálním hříchem, ale vypočítávají, co činí člověka neschop-
ným ke kultickým úkonům. Co ho dočasně vyřazuje z bohoslužby a společenského života 
a určují, jakými prostředky a po jaké době může být očištěn. V jiných náboženstvích to 
také existuje, později se tomu říká Tabu – Nedotknutelné. O těchto věcech a osobách se 
věřilo, že jsou spojeny s božskými nebo démonskými silami, a proto jsou „svatí: „nečistí“, 
tj. vyhrazení pro božstvo. Tabuizována byla oblast především kolem narození a umírání. 
Malomocenství bylo považováno za posla smrti. Nečisté bylo vše, co souviselo se smrtí. 
Vystříhat se takové nečistoty nebylo možné, ale bylo třeba se očistit. Projev úcty před 
tajemstvím života a smrti. Nečistá zvířata – ta, která se živila mršinami a která hrála vý-
znamnou roli v pohanském kultu – praděd, zajíc. Pro Ježíše je však nečistý pouze hřích.
Očišťování, které se týká zvířat a oblasti sexu, oddělovalo lid od všelijakých pohanských 
praktik a názorů jejich okolí. S těmito řády se setkáváme v NZ, např. oddělení malo-
mocných, apoštol Petr má jíst nečistá zvířata (Sk 10) jako podobenství o přijetí pohanů 
do církve. V Kristu jsou tyto příkazy překonány, ale ve své době měly obrovskou cenu. 
Jedině díky nim si Izraele uchoval víru, jinak by se rozplynul.
16 Řád pro Den smíření – jóm ha-kippurim ( Leviticus 23,27 – „přikrýt“) – v tento den 
končí všechno odstraňování nečistoty a při výroční slavnosti je očištěna také svatyně.



Jsou zde popsány vnitřní předpisy pro kněze a pro obřady, jimž lidé nemohli být přítomni. 
Lidé zůstávali doma a drželi pracovní klid a půst. Je to jediný popis takového obřadu, 
jinak se předávaly mezi kněžími ústně z generace na generaci, nezachovaly se.
V tento den velekněz jedinkrát v roce vstupoval s obětní krví až do svatyně svatých – před 
tvář Boží s prosbou, aby oběť přijal a očistil tak svůj lid od hříchu. Předtím ovšem musel 
vykonat oběť i sám za sebe! Měl na sobě náprsník: (Exodus 28), v kterém bylo 12 dra-
hokamů se jmény 12 kmenů izraelských. Připomínka toho, že velekněz je nese na srdci 
jako připomínku, že stojí před Bohem jako zástupce všech kmenů. Podobně nese Boží 
syn na srdci všechen lid, aby se za něj přimlouval. V náprsníku bylo také tajemné urim 
a thumin k doptávání na Boží vůli – Exodus 28. Dva kozlové jako oběť za hřích. Jeden 
jako oběť za hřích, druhý je symbolem zatracení a je vyhnán do pouště. První znamenal 
odpuštění, druhý jeho odstranění.
Leviticus 16,21: Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny 
nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu 
kozla; pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny 
jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť.
Leviticus 16,30-31: V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech 
vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost 
odpočinutí. Budete se pokořovat.

Zákon svatosti (17-26)
Vše určeno slovy: Leviticus 19,2: 2: ”Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte 
svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“
Ve všech oblastech života se má v jeho lidu zrcadlit Boží svatost – tj. oddělenost od všeho 
zlého, tj. Boží jedinečnost, spravedlnost, láska. Bohoslužby, svátky a každodenní řády 
nejsou samoúčelné, nýbrž každý den připomínají, že Izrael podle smlouvy patří Bohu, 
který je jiný než všichni ostatní bohové. Izrael mu patří se vším, co má – proto řády 
ve všem konání. Nic z toho není vyňato.

III. díl 17-20 Předpisy o čistotě
náboženské znečištění, které nelze odstranit. Kdo poruší určité předpisy, musí být vyob-
cován – „nenapravitelní znečištění“
17 požití krve
Leviticus 17,11 11: V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích 
obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření. Proto jsem 
rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako 
host, nebude jíst krev. Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, 
uloví zvíře nebo ptáka, které se smí jíst, nechá vytéci jeho krev a přikryje ji prachem, 
neboť život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje.
18 nedovolený pohlavní styk (blízcí příbuzní, z cizí ženou, oběť dětí, homosexualita, styk 
se zvířetem) – šlo o zvyky, které byly běžné u okolních národů – lepší forma sexuality



19 rozmanité předpisy pro každodenní život, ohled na bližního, není však jasné, co mají 
společného (paběrkování pro chudé, ohled na slepé a hluché, zákaz tetování, nestříhat si 
vlasy na boku a plnovous verš: 27
20 hrdelní zločin – oběť dítěte, spiritismus, cizoložství

Vsunuto:
21 zvláštní předpisy pro kněze, nesmí se dotknout zesnulých, nesmí si vzít vdovu ani 
rozvedenou, nesmí mít tělesnou vadu, ale má nárok na svůj díl z obětí, kněz svou doko-
nalostí připomíná dokonalého Boha
22 obětní dávky, co se smí použít k oběti a co nikoli, mládě až osmý den, pouze bez vady

IV díl 23-25 předpisy pro kalendář
23 obětní kalendář I: Velikonoce a nekvašení chleby = první sklizeň, II konec sklizně 
(letnice), III: den polnic – Nový rok, IV: Den smíření, V: svátek stánků (putování pouští)
24 svícny a obětní chleby + vsunut příběh mládenci, který zlořečil Bohu – kdo urazí 
Boha, musí zemřít
25 rok odpočinutí a milostivé léto, každý sedmý rok odpočinutí polí a vinic, každý pade-
sátý rok navracení majetku a otroků, podle toho se počítala cena pronajaté půdy – podle 
let, které zbývaly do milostivého léta
26 předběžný závěr k vydání zákona na Sinaji, zákaz model, důraz na šabat, požehnání 
za plnění přikázání a neblahé důsledky při neposlušnosti. Izrael bude vydán nepřátelům 
a dravé zvěři, ztratí Boží ochranu. V zemi bude hlad, ale i když se to stane, Hospodin 
na ně nezapomene. Smlouvy s otci platí dál
27 vyplacení zasvěcených osob, člověk musí dodržet sliby, které dá

Cílem knihy bylo spojit s příběhem exodu nejen starší podání o otcích a předvěk 
(Gn), ale také vydání zákona (Ex) a založení kultu na Sinaji. Dnes nebudeme číst tuto 
knihu s nějakým zvláštním zalíbením. Je v ní mnoho cizího. Právě ona však určovala ka-
ždodenní život Izraele. Bez ní bychom nerozuměli Novému zákonu a oběti Ježíše Krista. 
Ve srovnání s náboženstvím okolních národů teprve vysvitne, jak jiný byl vztah Izraele 
k Hospodinu, jak čistá to měla být služba bez vší magie, kouzel, podlézání. Navíc se služba 
Bohu stále prolínala se vztahem k bližnímu – zvláště sociálně slabšímu.

Pěkné verše:
Leviticus 19, 9-18: Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého 
kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš 
na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem 
Hospodin, váš Bůh. Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudete 
křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Nebu-
deš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe 
do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš 
se bát svého Boha. Já jsem Hospodin. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadr-
žovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. 



Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já 
jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat 
svého bližního podle práva, a neponeseš následky
Leviticus 25, 35 -38: Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu 
škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. 
Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem 
Hospodin, váš Bůh. Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování. 
Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš 
Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země. Proto dbejte na všechna má nařízení a všechny 
mé řády dodržujte. Já jsem Hospodin.”

Souhrně:
Genesis zvěstuje div stvoření a Izraele jakožto zvláštního lidu.
Exodus oznamuje dílo vykoupení, vyvedení z modlářství a otroctví v Egyptě.
Leviticus vyhlašuje očistu a posvěcení lidu. Děje se tak krví a obětí při službě rodu Leví.
Skrytý náznak Boží Trojice: Stvoření, vykoupení a posvěcení = Otec, Syn, Duch. 

Váš bratr Jiří

„On přijímá hříšníky a jí s nimi“

Tuto větu nacházíme v úvodu patnácté kapitoly Lukášova evangelia: Lukáš 15,1-2: 
Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci 
mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Ježíš se právě, jak bylo u něj 
časté, setkal s lidmi, kteří se zajímali o jeho učení a chtěli jej slyšet. V očích farizejů 
a znalců Zákona (Tóry), kteří to pozorovali, to bylo něco naprosto nevhodného. Vždyť 
ti lidé byli samí hříšníci (na rozdíl od nich, jak si mysleli) a dokonce mezi nimi byli 
i celníci, tedy vlastně kolaboranti s římskou správou. To byli v jejich očích ti nejhorší. 
Své znechucení dávali také nahlas najevo. Ježíš na jejich reptání reagoval tím, že jim 
pověděl tři podobenství, ve kterých jim ukázal různé typy hříšníků. První z nich je 
známé podobenství o ztracené ovci. 

Lukáš 15,3-7: Pověděl jim toto podobenství: “Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu 
z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, 
dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, 
svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, 
která se mi ztratila.‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšní-
kem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 
Ztracená ovce ví, že se ztratila, chtěla by se vrátit, ale sama to nedokáže. Pastýř ji však 
vyhledá a na ramenou odnese domů, věnuje ji zvláštní péči. Ovce symbolizuje první typ 
hříšníků. To jsou ti, kteří se Bohu „zatoulali“, vědí, že nežijí tak, jak si Bůh přeje, chtěli 
by se vrátit, ale sami to nedokáží. Takového člověka je nutné vyhledat, případně ošetřit 
jeho rány, které v odloučení utrpěl, a třeba i „na ramenou“ jej přivést zpět, osobně se o něj 
postarat. V textu pak následuje další podobenství. 



 Lukáš 15,8-10: Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, 
což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalez-
ne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla 
peníz, který jsem ztratila.‘ Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jed-
ním hříšníkem, který činí pokání.“ Ztracená mince, na rozdíl od ovce, vůbec neví, že je 
ztracená, sama ani proto netouží být nalezena a ani by to nedokázala. Žena ovšem chce 
ztracenou minci najít, rozsvítí světlo a pečlivě hledá, dokud ji nenalezne. Mince symbo-
lizuje hříšníka, který o Bohu nic neví, nezajímá ho, co si Bůh přeje, žije si podle svého 
a po ničem jiném ani netouží. Takovému člověku můžeme pomoci, když mu především 
„rozsvítíme světlo“, tedy přineseme vhodnou formou poselství evangelia o tom, jaký 
Bůh je, co nám nabízí a co od nás očekává. Poté Ježíš vypráví třetí podobenství, které je 
obvykle označováno jako „podobenství o marnotratném synovi“. 

Lukáš 15,11-24: Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, 
dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech 
mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek 
rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel 
a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl 
naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: 
‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu 
k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden na-
zývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému 
otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. 
Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým 
synem.‘ Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; 
dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme 
a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A za-
čali se veselit. V tomto podobenství zaznělo několik pro posluchače naprosto šokujících 
informací. Mladší ze dvou synů přišel za otcem a přál si, aby mu dal díl majetku, „který 
na něj připadá“. To bylo něco neslýchaného. Po smrti otce by podle tehdejšího práva starší 
syn obdržel dvě třetiny majetku a mladší syn třetinu. Jenže otec nezemřel, takže aktuálně 
na mladšího syna nic „nepřipadalo“. Byla to drzost, skoro jako by si přál, aby otec zemřel. 
Dalo se to hodnotit jako vzpoura proti otci, a ta se trestala smrtí. Tento otec ale nejenže 
syna nepotrestal, ale jeho žádosti vyhověl a majetek rozdělil mezi syny tak, jak by jej 
zdědili. Opět něco pro posluchače neuvěřitelného. Mladší syn pak odešel do světa a svůj 
majetek tam prohýřil, až se dostal na úplné dno a byl nucen vykonávat tu nejpodřadnější 
práci – pasáka vepřů. V této situaci, když trpěl hladem, si vzpomněl na svého otce. Věděl, 
že už nemá svá synovská práva, ale také věděl, že jeho otec se dobře stará o své nádeníky, 
kteří rozhodně netrpí hladem jako nyní on. Proto se rozhodl, že se vrátí k otci a požádá 
jej, aby se mohl stát jeho nádeníkem. Připravil si tedy předem, co otci řekne, a vydal se 
na cestu. Ale ještě když byl daleko, jeho otec jej uviděl a běžel mu naproti a přivítal jej 
velmi vřele. Je evidentní, že musel syna každý den vyhlížet. Dal mu nový oděv a obuv, 
na ruku pak prsten, což znamenalo, že jej stále považuje za svého syna. Potom vystrojil 
velkou hostinu na oslavu synova návratu. Mladší syn se neztratil, ale dobrovolně odešel, 



dobrovolně se pak také vrátil. Důvodem jeho návratu ovšem bylo, že trpěl hladem, nikoliv 
že by se mu stýskalo po otci. Přesto jej otec přijal s radostí a vrátil mu jeho postavení 
syna. Mladší syn symbolizuje hříšníka, který vědomě odejde od Boha a žije si po svém. 
Po návratu zatouží v případě, že se dostane na dno a rozpomene se, že dříve se měl lépe. 
Poté, co se rozhodne, je také schopen se sám k Bohu vrátit. V tomto případě Bůh nechává 
člověka odejít, dává mu svobodu žít si po svém, nejde za ním, nepřesvědčuje jej, aby se 
vrátil. Ale touží po jeho návratu a každý den jej vyhlíží. Když se hříšník rozhodne vrátit, 
přijme jej zpět s velkou radostí. Vše se ale zpět nevrátí. Tento syn je u otce, ale již nemá 
žádný majetek. Bůh hříšníka vždy přijme zpět, když bude chtít, ale všechny následky 
hříchu neodstraní. Naše podobenství ale ještě nekončí. Je tu ještě starší syn. 

Lukáš 15,25-32: Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, 
uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. 
On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má 
doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. 
Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; 
a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle 
tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘ On mu 
řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a ra-
dovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“ Starší syn 
se choval podivně. Nebyl při návratu svého bratra doma a nyní, když se vracel, slyšel, že 
se u nich oslavuje. Podivné je, že nešel dál, ale zeptal se služebníka, co se to děje. Když 
se dozvěděl, že se vrátil jeho bratr a na jeho počest se koná hostina, rozhněval se a nechtěl 
jít dovnitř. Když za ním přišel otec, aby mu domluvil, vyčetl mu, že pro něj nikdy hostinu 
neuspořádal, i když mu „tolik let už slouží a nikdy neporušil žádný jeho příkaz“, ale když 
přišel „tenhle jeho syn“ (ani jej nenazývá svým bratrem), který „s děvkami prohýřil jeho 
jmění“, dal pro něho zabít vykrmené tele. Zdá se, že starší syn mladšímu vlastně záviděl, 
že se odvážil odejít do světa. S kým jeho bratr prohýřil majetek, to se mohl jen domnívat, 
a ukazuje to směr jeho myšlení. Navíc nemluvil pravdu, protože jeho bratr prohýřil ne 
otcův, ale svůj majetek. Je vidět, že starší syn sice neodešel do světa, byl stále s otcem, 
ale šťastný nebyl a spíše se otce bál, než že by jej měl rád. Byl doma, ale vlastně doma 
nebyl. Otec však námitky staršího syna nepřijímá. Připomíná mu, že veškerý majetek je 
teď jeho (a mohl si tedy hostinu kdykoliv připravit sám) a je důvod se radovat a oslavo-
vat, protože jeho bratr se vrátil. Starší bratr symbolizuje hříšníka, který navenek od Boha 
neodešel, formálně mu slouží, ale ve skutečnosti jej nemiluje, spíš se jej bojí. K jiným 
hříšníkům není milosrdný. Bůh za takovým hříšníkem přichází, snaží se mu domluvit 
a přesvědčit jej argumenty. Tento příběh zůstává otevřený. Nevíme, jak se pak starší syn 
zachoval, jestli otcovu domluvu přijal. Proč? Protože farizejové a zákoníci, kterým Ježíš 
podobenství vyprávěl, byli právě takoví „starší synové“ a Ježíš je chtěl tímto způsobem 
přimět k zamyšlení. Každý z nich se mohl rozhodnout, jak příběh v jeho případě skončí. 
V každém případě bychom však toto třetí podobenství neměli nazývat „podobenství 
o marnotratném synovi“, ale spíše „podobenství o milujícím a milosrdném otci“. Tento 
otec symbolizuje našeho Boha. Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory



NAŠI KNĚŽÍ
V seriálu „Naši kněží“ jsme v minulém čísle ukončili seznámení s kněžími a duchov-
ními působícími na Blanensku. Od listopadového čísla věnujeme naši pozornost 
kněžím a jejich službě na Vyškovsku. Vyškovská farnost byla založena L. P. 1925. 

Farář Augustin Jüngling
Narodil se 27. března 
1909 v Plzni. Vystudoval 
Husovu československou 
evangelickou fakultu 
bohosloveckou a v roce 
1930 přijal kněžské 
svěcení v Církvi 
československé husitské. 
Vystřídal několik farností, 
jako pomocný duchovní 
působil v Čáslavi, jako 
farář pak v Žilině, 
Bystročicích a Vyškově. 
Ve vyškovské farnosti byl 
mladým, obětavým farářem, 
který se zasadil o její všestranný rozvoj. Nebýt nástupu nacismu, tak došlo ke stavbě krásného 
kostela ve Vyškově a Ruprechtově. Plány těchto staveb vydávají svědectví o velkorysosti 
a elánu bratra faráře Augustina. Během války v roce 1943 byl povolán na místo faráře 
největší farnosti v olomoucké diecézi, do Husova soboru přímo v Olomouci.

Nejdéle vykonával farářské povolání v Olo-
mouci. Zde od 1. května 1945 ukrýval v Huso-
vě sboru členy revolučního národního výboru.

Po válce se angažoval v Československé stra-
ně národně socialistické, zastával významné 
funkce na okresní i krajské úrovni, byl rovněž 
členem ústředního výboru strany. Po komunis-
tickém převratu v roce 1948 se situace značně 
zkomplikovala a bratr farář Jüngling se rozhodl 
pro emigraci. Odchází bez rodiny, teprve po roce 
se podařilo manželku a obě dcery ilegálně pře-
vést do utečeneckého tábora v Ludwigsburgu. 
Tam získal významné funkce v táborovém ko-

mitétu. Vykonával duchovní službu pro uprchlíky z Československa. V roce 1950 se mu 
podařilo získat povolení vycestovat do USA, kde vykonával duchovní službu pro krajany 
z Československa. Po roce 1990 se i s manželkou vrátil do vlasti. Nový domov našli v Hně-
votíně u Olomouce. Zapojili se zde do života náboženské obce Církve československé 
husitské. Zemřel 4. září 1996 v Olomouci. Připravila sestra Zuzana Opluštilová z Vyškova

První přijímání Večeře Páně na Boží hod  
velikonoční v r. 1935 v Rousínově

Svatováclavská slavnost v Ježkovicích  
v r. 1938



LUŠTÍME
Zajímavou rubrikou ve farním zpravodaji jsou hádanky a luštění.
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou.
Vánoce jsou spojeny s mnoha různými zvyky a tradicemi. Když správně vyluštíte naši 
tajenku (doplňujte slova podle počtu jejich písmen – shora dolů a zleva doprava), dozvíte 
se, co je o Vánocích nejdůležitější.

7 písmen: cukroví, dárečky, pohádky, 
stromek, vánočka
8 písmen: dekorace, návštěvy, půlnoční

5 písmen: jmelí, kapři, přání
6 písmen: betlém, koledy, 
radost, svíčky, zvonek

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás 
zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné.  Modlíme se :

 za slavení bohoslužeb, zvěstování Božího slova a jeho přijetí při všech adventních a 
vánočních bohoslužbách

 za biblické hodiny, setkávání pro děti v náboženství a jejich účastníky, aby nás Duch 
Svatý hojně vyučoval

 za děti a mladé lidi, aby se jim dostalo milosti poznat Ježíše a následovat Ho
 za naše stárnoucí a nemocné bratry a sestry ve víře, aby je Pán posiloval v jejich 

starostech
 za klidné prožití letošního adventu, abychom se důstojně připravovali na příchod Spasitele 
 za klid a mír v naší zemi, v Evropě a na celém světě
 za našeho bratra faráře a všechny obětavé spolupracovníky na díle Božím.   
 Amen.      Vaše sestra Lidka Hadačová



BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2022
PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!

Pátek 2. 12. 17:30 Blansko 2. advent. koncert - Dř. kostel
Sobota – roráty se snídaní 3. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel

14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu

Neděle 2. adventní

Text evangelia: 
Matouš 3, 1-12
Zpíváme písně:  203,206

4. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Vyškov Sbor dr. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova  
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje  
17:30 Blansko 3. advent. koncert - Dř. kostel

Úterý 6. 12. 15:00 Blansko Senior centrum
Pátek 9. 12. 17:30 Blansko 4. advent. koncert - Dř. kostel
Sobota – roráty se snídaní 10. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel

14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 3. adventní

Text evangelia:
Matouš 11, 2-11
Zpíváme píseň: 203,204

11. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:00 Křtiny Kaple na hřbitově
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně 
17:30 Blansko 5. advent. koncert - Dř. kostel

Úterý 13. 12. 15:00 Blansko Senior centrum
Pátek 15. 12. 17:30 Blansko 6. advent. koncert - Dř. kostel
Sobota – roráty se snídaní 17. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel

14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle 4. adventní

Text evangelia:
Matouš 1, 18-24
Zpíváme píseň: 203,209
Svátost Pokání

18. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Vyškov Sbor dr. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
17:30 Blansko 7. advent. koncert - Dř. kostel



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

Pondělí 19. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel

Úterý 20. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel
15:00 Blansko Senior centrum

Středa 21. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel
Čtvrtek 22. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel
Pátek 23. 12. 6:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota – Štědrý den

Text evangelia:
Lukáš 2, 1-14
Zpíváme píseň: 
211, 233, 210

24. 12. 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
20:45 Brťov Kaple Marie matky Páně
22:00 Blansko Dřevěný kostel
23:30 Rudice U Boží muky na návsi

Neděle – Hod Boží vánoční

Text evangelia:  
Lukáš 2,15-20
Zpíváme píseň: 228, 210

25. 12. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Blansko Dřevěný kostel

Pondělí – Prvomučedníka 
Štěpána

Text evangelia:  
Matouš 10,17-22

26. 12. 9:00 Blansko Dřevěný kostel
10:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Úterý – svátek Jana 
Evangelisty 27. 12. 15:00 Blansko Senior centrum

Pátek – svátek Rodiny Páně 30. 12. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota – Den díkůvzdání za 
Boží ochranu a vedení  
za rok L.P. 2022
Svátost Pokání

31. 12. 14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
17:30 Blansko Dřevěný kostel

Neděle – Nový rok Jména 
Ježíš

Text evangelia:
Lukáš 2, 15-21 
Zpíváme píseň: 272,222, 210

1. 1. 
2023

7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje


