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

BIBLICKÝ VERŠ MĚSÍCE:
„Lidé byli plní očekávání”
Lukášovo evangelium 3,5
Milí čtenáři našeho zpravodaje, sestry a bratři, všichni lidé dobré vůle.
Biblickým veršem z Lukášova evangelia bychom nás všechny, rádi pozvali, k poslednímu
zamyšlení v roce L. P. 2016. Jsme spolu s biblickým veršem z Lukášova evangelia: „plní
očekávání“ co má pro nás Bůh osobně?
Pár tipů pro advent v klidu a pokoji. Ze zkušenosti víme, že advent a Vánoce mnohdy
dopadnou jinak, než bychom chtěli. Jak tedy advent prožít „užitečně“ a v pokoji? Několik
praktických postřehů…
Advent nevyvolává jen pěkné pocity
Mnozí z nás mají advent spojený se zvláštním pocitem, s těšením. Na vše hezké, co bylo (a je)
v našich domovech spojené s prožíváním Vánoc. Ale může tomu být i opačně. Někteří mají
s Vánocemi spojeny i velmi negativní pocity, zvláště kvůli tomu, co prožívali doma. Nemají
proto Vánoce vůbec rádi.
Advent má naštěstí duchovní přesah
Každý z nás má jinou představu o tom, bez čeho by advent a Vánoce „nebylo ono“. Adventní
doba, ale naštěstí není, pouze časem předvánočního shonu, i když i to nějak do tohoto období
patří. Advent (a křesťanská víra vůbec) má naštěstí svůj silný duchovní obsah a přesah, který
není závislý na žádných vnějších okolnostech. A tak můžeme navzdory všem starostem, které
na nás doléhají, tento čas prožít velmi plodně a nalézat vnitřní pokoj.
Bůh se rozhodl přijít mezi nás
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak někoho, je to
příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít – a stále přicházet – do našich
životů, mezi nás. Rozhodl se stát se jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl proměňovat náš
život a aby nás zachránil.
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto setká (vá) ní. Není to tedy čekání
na něco, ale na Někoho. Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem tohoto období
je tedy Ježíš, který přichází ke každému z nás. Setkávat se s ním můžeme nejrůznějšími
způsoby: v modlitbě, při bohoslužbě, při četbě Bible, ale i skrze druhé lidi kolem nás a skrze
běžné události. Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás. Chce
svojí přítomností proměňovat všechno. Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození
a útěchy, aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je tedy obdobím,
kdy se máme učit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít pro Něj srdce citlivé a otevřené.

Advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní, abychom zavčas připravili
dárky pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného s těmi, které máme rádi. Máme však
zkušenost, že je to často jinak, než bychom chtěli. Někdy proto, že v atmosféře vypětí se vše
pokazí nějakým nedorozuměním nebo dokonce konfliktem. Jindy je místo pokojné adventní
a vánoční pohody u nás dusno jen proto, že máme každý jiná očekávání, jinou představu, nebo
si nedovedeme zorganizovat čas a rozplánovat síly.
Vyjasněme si s blízkými co ne/chceme
Pokud prožíváme advent a Vánoce v rodině, je třeba nejprve vyslovit svou představu a současně
mít ochotu ji opustit a dát prostor svobody také pro druhé a jejich očekávání, najít společné řešení.
V některých rodinách se celý advent uklízí, a přitom to už dávno všem vadí, jen si o tom mezi
sebou neřeknou a nepřehodnotí to. Jinde se musí napéct desítky druhů cukroví, protože jinak by
to přece nebyly Vánoce, a přitom už na Štěpána je nikdo jíst nechce. K tomu vánoční besídky
ve školách dětí, koncerty, případně večírky v práci… Shánění dárků představuje pro mnohé také
téměř neřešitelný problém. Podle sdělovacích prostředků dá prý hodně lidí letos raději přednost
tomu, že si darují k Vánocům peníze. Představil jsem si, jak v rodině každý každému dá pod
stromeček v obálce určitý obnos – a tak vlastně každý zas dostane zpátky tolik, kolik investoval…
Praktické náměty na prožití adventu
Chceme-li toto období prožít plodně a pokojně, stálo by tedy za to se s blízkými společně
zamyslet nad tím, co je pro nás nejdůležitější, čemu bychom rádi dali přednost, a co pro to
uděláme…Můžeme například některé dny zajít na adventní rorátníbohoslužby, kde můžeme
Pánu svěřovat nejen sebe, ale všechny své drahé. Určitě nás to vnitřně posune a otevře pro
vnímání toho podstatného.
Můžeme společně vyrobit adventní věnec a pak u něho společně prožít každý večer pár chvil.
Každý večer tak lze spolu chvíli pobýt, popovídat o radostech a atsrostech uplynulého dne a pak
tyto věci společně odevzdat do rukou Božích. Už jeho vyhotovení se může stát společným dílem.
Je dobré se také domluvit na přípravě vlastních svátků, aby veškerá příprava neležela jen
na někom z rodiny. Pro většinu maminek je předvánoční období jeden velký kolotoč. Ony
většinou vymýšlejí a nakupují dárky nejen pro děti, ale i pro širší rodinu, pečou cukroví a uklízejí a nakonec i chystají štědrovečerní večeři. Většina ostatních členů domácnosti tyto věci
neřeší a automaticky vše nechává na maminkách. Někdy se stačí jen zeptat, s čím můžeme
pomoci. Protože pečení, úklid i chystání může být také milou společnou aktivitou a posloužit
k prožití krásných společných chvil, na které přes rok nemáme v dnešní uspěchané době čas.
Dětský a rodinný adventní kalendář může dostat jinou podobu. Pro dospělé může být
sestaven např. z nějakého kratičkého biblického citátu na den. Pro děti a rodiny to může být
„prázdný“ kalendář, do kterého každý večer vpisujeme drobné laskavosti, které se nám ten
den povedly. V jedné farnosti takto celý advent připravují „dárek pro Ježíška“
A jak s dárky, aby nebyly jen „nepříjemnou povinností“?
Co se týká dárků, dobře víme, že největší dary máme v sobě navzájem. Jde vlastně jen o to
najít způsob, jak to vyjádřit, aby byl dárek projevem skutečné pozornosti a lásky. Že nezáleží
na velikosti a nákladnosti, to víme, ale když se dohodneme a přímo se vysloví, kolik budeme
letos do dárků investovat, dá to větší prostor svobodě. Učit děti kupovat dárky dospělým moc
nemusíme, to se jednou snad naučí vedle nás. Když se nám ale děti podaří povzbudit, aby
něco samy vytvořily, namalovaly, vyjádří tím svůj vztah lépe než nějakým kupovaným darem.

Adventní čas může být hezkým a požehnaným obdobím pro každého z nás. Nenechme zatvrdnout
svá srdce! Tak bude Bůh moci skrze nás přicházet k druhým, vše proměňovat a přinášet radost.
Přejme si, aby naše srdce byla místem, kde se obrazně Pán Ježíš může narodit, aby tak každý
mohl pocítit, že je milovaným dítětem Božím.  					
Amen.
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24. 12. Štědrý den, vigilie narození Páně

25. 12. Hod Boží vánoční – Narození Páně

26. 12. Prvomučedníka Páně – Štěpán

27. 12. Jana evangelisty

28. 12. Den betlémských dětí – Mláďátek

30. 12. Rodiny Páně

31. 12. Den díkůvzdání za Boží ochranu

SVÁTKY V MĚSÍCI PROSINCI 2016
ADVENT, ZAČÁTEK NOVÉHO LITURGICKÉHO ROKU
Čas nesmírně rychle pádí… První adventní nedělí 27. 11. 2016, pro nás
začal nový, jak jej nazýváme liturgický nebo-li církevní rok 2016/2017.
Potřebujeme ho?
Čas nesmírně rychle pádí dopředu a nechává za sebou minulost v nenávratnu. Člověk velice rychle, často ke své škodě, zapomíná. Novými
a novými událostmi překrývá události minulé. Z tohoto hlediska lépe pochopíme, proč ve společenství naší farnosti spolu s křesťany celého světa,
každoročně opětovně slavíme a znovu prožíváme všechny základní Boží činy ve prospěch
člověka: Ježíšův příchod na svět, jeho působení mezi lidmi a hlavně jeho smrt na Kalvárii,
zmrtvýchvstání, seslání Ducha svatého a narozeniny starokřesťanské církve.
Nejde vzpomínkové výlety do minula. Nevzpomínáme na minulost, ale prožíváme Boží
přítomnost. Celý okruh svátků („liturgický“ či „církevní rok“) přichází na pomoc naší paměti:
každoročně vyvolává dějinné Boží činy a události a nechává je působit v našem životě. Liturgický rok není úsilím nenechat tyto události zapomenout. Nejsou to jen pouhé vzpomínkové
výlety do minula. Když slavíme jednotlivá tajemství víry, otevírá se tím bohatství mocných
Božích činů, jak Bůh jedná v našich životech nyní. Jak i v naší generaci žijeme svůj živost
s Bohem. Bohatství duchovního života pro nás. Jsou tak biblické příběhy neustále aktualizované, abychom z nich mohli čerpat sílu v každé době a všech zákoutích světa. Takto jasněji
porozumíme Ježíšovu slovu: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ A jinde je
řečeno: „Já jsem Bůh blízký.“ Ježíš přišel k lidem všech dob.
Advent je období, kdy se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu na tento svět, do lidské společnosti, do lidských vztahů, do lidských radostí i starostí. Adventní období nemá být
jen oslavou minulých událostí. Má Ježíšův příchod a vstup do dějin před dvěma tisíci lety
oslavovat, aktualizovat a i zpřítomňovat.
Advent znamená… K tomu, abychom účinně slavili Advent, je třeba se učit naslouchat
Ježíšovu slovu, stále znovu zaznívajícímu. Advent znamená učit se živě potkávat Krista,

který přichází po cestách našeho století a který se dotýká i srdcí a ran dnešní doby. Advent
v překladu znamená příchod…
Jako modlitbu pro tento Advent bychom mohli použít slova slepce Bartimaia, kterého Ježíš
uzdravil: „Pane, ať vidím!“ (Matouš 20,29). „Pane, ať vidím Tvé přicházení do mého života,
ať poznávám Tvůj advent, ať vidím, co mi Ty sám nabízíš!“
Datum a obsah Vánoc
„Říká se, že Vánoce jsou původně pohanské svátky a církev si je jenom
přivlastnila. Co je na tom pravdy?“ Toto tvrzení je opravdu dost časté,
vyskytovalo se také ve většině ateistických příruček. Důvod je celkem pochopitelný. Tomu, kdo nežije z upřímné křesťanské víry, téměř nebo zcela
uniká, o čem vlastně o Vánoce jsou a co zásadního v jejich srdci prožíváme.
Stromeček, dávání dárků o určitém datu, případně speciální jídlo (u nás
smažený kapr) jsou prvky, které najdeme i v pohanství. Jenže křesťan o Vánocích neslaví nic
z toho (i když si stromeček ozdobí, dárky rozdá a kapra usmaží, případně se podívá, zda mu
rozkvetla barborka), ale slavíme a prožíváme dar narození Ježíše, pravého člověka a pravého
Syna Božího, slaví tajemství vtělení do světa i do našeho osobního života. Nechali jsme Ježíše
vírou narodit ve svém srdci.
Jak je určené datum, kdy se Vánoce slaví?
Jinou věcí je datum, kdy se vánoce slaví. Ač je Ježíš též historickou postavou, přesné datum
jeho narození nemůžeme zjistit. Nicméně Ježíšovo narození, čili příchod Božího Syna na svět,
se začalo slavit poměrně brzy, v prvé čtvrtině 4. století o tom máme už bezpečné zprávy.
Na křesťanském východě se začalo s oslavou 6. ledna. To bylo datum jednoho pohanského
svátku v Alexandrii: „Narození Božského eonu“. Na křesťanském západě (v Římě) se slavilo
25. prosince a to bylo zase datum starého pohanského svátku „Narození věčného slunce“.
Západ i východ se o tato data slavení navzájem „obohatil“, v západní církvi se pak obsahem
svátku 25. prosince stalo výrazně slavení Ježíšova vtělení a 6. ledna jeho zjevení se lidem
(Epifanie). Pozdě po řadu století překryla tento obsah svátku úcta ke třem králům (počet tří
byl odvozen od tří královských darů, kteří mágové Ježíšovi přinesli).
Shrnuto: obsah Vánoc je křesťanský, datum bylo zřejmě zvoleno jako „překrytí“ pohanského svátku. Vánoční zvyky mají původ pohanský i křesťanský a pro pochopení křesťanského
obsahu Vánoc nemají vcelku význam. Smyl Vánoc je pro nás zásadní, vyjádřený v evangeliích
(část Bible) a v liturgii (svátky a jejich prožívání celým srdcem).
NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
NA CO NEZAPOMENOUT V PROSINCI 2016?
Začínáme nový liturgický rok, kterým nás bude letos provázet, po nejvíce, evangelista Matouš
doplňovat jej bude o svátcích 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.
O druhé neděli adventní 4.12. nás navštíví Mikuláš se svoji družinou. Podělí dospělé
i děti. Nezapomeňte na to prosím!
O třetí neděli adventní 11.12. nás navštíví postava sv. Lucie a „vymete“ vše nečisté!

Na čtvrtou neděli adventní 18.12. budeme slavit svátost pokání a veřejnou zpověď, jako
závěrečnou přípravu na slavení Vánoc. Tzv. Vánoční zpověď.
Budou tradičně rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Na Štědrý den 24.12. si můžete odnést z bohoslužeb tzv. Betlémské světlo. Budou tradičně
rozdávány vánoční oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Hod Boží vánoční 25.12. přinese hlavní svátek vánoc. Budou tradičně rozdávány vánoční
oplatky, sváteční pečivo ke společnému rodinnému stolu.
Na Štěpána 26.12. jdeme na koledu s prvním starokřesťanským mučedníkem, jáhnem
Štěpánem.
Svátek Rodiny Páně 30.12. 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 hřích
nechme ve starém roce! Poděkujeme též za všechny zemřelé v roce 2016. Po bohoslužbách
vás zvu k nám domů na prožití silvestrovského večera. V blanenském dřevěném kostele
ve 23:00 hodin uzavře rok L. P. 2016 silvestrovská půlnoční bohoslužba ze zcela zvláštní
atmosférou, kterou vždy má.
––– BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU –––
Připravujeme pro vás, biblické hodiny v Blansku. Biblické hodiny se konají každé úterý
v 17:30 hodin ve farní kanceláři. Při biblických hodinách se vracíme k biblickým textům
uplynulé neděle. Probíráme jejich širší souvislosti. Věnujeme se zvláště prvnímu a druhému
biblickému čtení. Překonejte ostych a přijďte. Bratr farář nám zajímavě aktualizuje biblické
texty s dějinnými souvislostmi do současného života. Opravdu záživně a fundovaně!
Srdečně všechny zveme.
Farní úřad
––– JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH –––
V měsíci prosinci se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 19.12. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 14.12. v 18:30 hodin ve Vyškově.		
Zveme k účasti.
––– SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU –––
Začínáme další, nový cyklus, přípravek pro snoubence na svátost manželství, kterou
si darují v příštím roce L. P. 2017. Setkávání budou v sobotu v 17:30 hodin. (tj 3., 10.,
17. 12. 2016)
––– SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU –––
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2016 o Velikonocích. Setkáváme se v úterý v 18:30 hodin. /
––– SPOLEČENSTVÍ TZV. TŘICÁTNÍCI –––
Zajímavá setkání pro generaci třicátníků a nejen jich, debaty o víře všem možném
v životě je každý čtvrtek v 19:00 hodin ve farní kanceláři. Opravdu si je nenechte ujít,
stojí to za to, přijďte.
––– NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI –––
Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. setkávání
pro děti. Blansko, KAŽDÝ pátek v 18:30 hodin.

––– KAŽDÝ TÝDEN SE DĚJE NA VYŠKOVSKU –––
Vede jáhenka Liba Jarošová:
- pondělí návštěvy v LDN Vyškov + DD Vyškov
- úterý náboženství dětí ZŠ Rousínov – 13 – 15 hod
- středa návštěvy v DD Hvězdlice, náboženství dětí 12 – 15 hod ZŠ Bohdalice
- návštěvy čtvrtek DD Vyškov
- pátek návštěvy LDN Vyškov, náboženství dětí 12–15 hod ZŠ Purkyňova Vyškov
Klub Jordán Rousínov, středisko Husitské diakonie v Rousínově:
- pondělí a úterý výtvarka, rukodílky a stolní hry
- čtvrtek vaření
- pátek biblický klub pro mládež od 13 let
––– 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 do dnes. Tradičním doplňkem je tzv. rorátní lucerna. Buď si můžete
vzít vlastní nebo zapůjčit v kostele. Po tři adventní soboty 3., 10. a 17. prosince v 6:30
hodin vás srdečně zvu k této krásné duchovní zkušenosti. Stojí to za to!
Po rorátní bohoslužbě vás zvu na společnou adventní snídani. Jako každý rok ji pro
nás připravují sestry Doc. PhDr. Eva Minářová CSc., Alena Ševčíková, Helena Čápová
a Pavla Kopecká. Srdečně zveme všechny, kdo si rádi přivstanou!
––– PERNÍKOVÝ BETLÉM V BLANENSKÉM KOSTELE –––
V adventu bude opět vznikat pro náš kostel nový, perníkový, betlém. Jeho autorkou bude
Zdenka Klimešová z Blanska. Betlém požehnáme na Štědrý den 24.12. ve 22:00 hodin.
K vidění bude celou dobu vánoční. Srdečně jste zváni na tuto mimořádnou slavnost.
––– MOŽNOST ROZHOVORU S FARÁŘEM –––
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky … osobně s bratrem farářem máte
možnost vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. K dispozici jsou vám také naši obětavý
kostelníci v našich farnostech Pravidelně je možnost přijít každé pondělí a pátek od 16:00
do 17:30 hodin, kdy jej zastihnete ve farní kanceláři na adrese Rodkovského 5 v Blansku.
––– ÚTĚCHA NEMOCNÝM – ZAOPATŘENÍ –––
V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou „popelkou.“ Přece je její přijímání
tak důležité před operací, v době nemoci, zvláště před smrtí. Jsem rád, že stále více lidí o ni
žádá, děti mají zájem o její udělení svým rodičům a volají mne s žádostí o její vysluhování.
Bohu díky, polovina zemřelých v letošním roce, byla před smrtí zaopatřena svátostí útěcha
nemocných. I když to chce ode mne mnohdy okamžitě jet kamkoliv je potřeba, přece je to
nejdůležitější, co můžeme pro své blízké v dané situaci udělat. Pamatujte na to i nadále!
Kdykoliv volejte na tel. 606 702 768. 		
Bratr farář Martin Kopecký
––– PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ –––
V adventním čase vás chceme upozornit na možnost zakoupení různých vydání biblí,
našeho zpěvníku, různých knih a drobných předmětů. Nabízíme krásný přívěšek
na krk, pozlaceného kříže s rubínovým kalichem ve zlaté i stříbrné variantě. Zájemci
o nabídku, hlaste se u kostelníků v jednotlivých obcích nebo u bratra faráře.

-

––– BUDE SE DÍT V ADVENTU NA VYŠKOVSKU –––
v neděli 27.11. vánoční divadlo „Dary pro krále“ v Rousínově při slavnostním rozžínání
vánočního stromu na náměstí – Klub dobré zprávy Rousínov
v neděli 4.12 návštěva DCHB Rousínov – návštěva Mikuláše s doprovodem – program
písniček a koled pro seniory – Klub dobré zprávy Rousínov
v pondělí 5.12. návštěva DD Vyškov – Klub dobré zprávy Bohdalice
v úterý 6.12. návštěva LDN Vyškov – Klub dobré zprávy Vyškov
ve čtvrtek 15.12. vánoční jarmark – vystoupení klubu dobré zprávy ZŠ Bohdalice – vánoční
písně a koledy
v pátek 16.12. vánoční divadlo „Dary pro krále“ – slavnostní rozžínání stromu v Bohdalicích
– Klub dobré zprávy Bohdalice
ve středu 21.12. vánoční besídka pro všechny děti z Klubů dobré zprávy (60 dětí) ve Sdružení
Piafa Vyškov od 15 do 17 hodin

––– MODLITEBNÍ ÚMYSLY PRO SLAVENÍ BOHOSLUŽEB –––
Pomalu si zvykáme, že obětovat modlitební úmysl pro slavení bohoslužeb, za který se
společně modlíme není osamocenou popelkou… Jsme zvyklí na vzpomínku na naše zemřelé
při bohoslužbách. Bohu díky, v některých rodinách se „zmobilizují“ i příbuzní, kteří běžně
do kostela nechodí a přijdou poděkovat za své blízké zemřelé. To dobrá a letitá tradice.
Ale pamatujme a dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru faráři, při životních,
křestních, manželských jubilejních, na úmysl za konkrétní nemocné, při rozhodování nebo
životních událostech. Více věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí
spojí na jeden úmysl je velká síla.
––– NAŠE FARNOST MÁ SVŮJ FACEBOOK! –––
Podívejte se a zapojte se! Manželé Hlaváčovi z Blanska jej spravují a budou vděční za váš
zájem. Těšíme se na vaše reakce! Adresa: www.fb.com/drevenykostelikblansko

PROŽILI JSME
––– LITURGICKÝ ROK V ČÍSLECH –––
(od adventu 2015 do konce listopadu 2016)
Slavili jsme společně 637 bohoslužeb, biblické hodiny, setkání pro děti v klubech Dobré
zprávy, spousty hodin přípravek ke svátostem, rozhovorů, návštěv a setkání.
Svátostný život
od první neděle adventní 29.11. 2015 do Slavnosti Ježíše Krista Krále 20.11. 2016:
farnost
Blansko
Vyškov
- svátostí křtu bylo
82
8
- svatebních obřadů
112
26
- manželská jubilea
5
0
- pohřebních obřadů
35
5
- biřmování
se letos
nekonalo
- první večeře Páně dětí
0
4
- první večeře Páně dospělých
28
3
- útěcha nemocným
34
12

Radostí bylo, že většina rodičů, které jsem oddával přinášejí své děti ke křtu. Bohužel někteří
své děti nepřinesli… Velkou událostí byl křest dospělých na Bílou sobotu o Velikonocích.
Nejpočetnějším obřadem byla i v letošním roce svátost manželství. Na nejrozmanitějších
místech jsem rád, po náležité přípravě, do společné pouti životem, doprovodil téměř přes sto
párů. Těší mne důvěra všech, kteří mají touhu zpečetit svůj vztah před Bohem.
Při pohřebních obřadech jsme se snažili o maximální důstojnost.
Díky za důvěru. Téměř polovina pohřebních obřadů proběhla v kostelích a sborech. Mnozí
poznali, že úroveň posledního rozloučení v kostele je po všech stránkách na mnohem vyšší
úrovni. Přitom je, co se týče financí, o několik tisíc levnější. Myslím si, že osobní zkušenost je
tím nejlepším svědectvím. Kolikrát slyším věty: „Proč jsme to tak neudělali také, my jsme to
nevěděli… nás to nenapadlo…“ Dobré je mluvit i o posledních věcech v rodině.
Samozřejmě i zde platí moje ochota přijet kamkoliv i za hranice našich farností!
Jako duchovní správce jsem na díle a službě našich farností pracoval všech 365 dnů
v roce bez přestání, za značného úsilí a vypětí, snažil jsem se být vždy k dispozici. Ne vždy,
však mělo svůj smysl… Zkouškou pro všechny, kteří nesou na svých bedrech rozmanitou
službu ve farnostech bylo letošní onemocnění, pobyt v nemocnici a rekonvalescence bratra
faráře v srpnu. Velký dík. Děkujeme všem obětavým kostelníkům, kteří na všech místech,
po celý rok, pečovali o jednotlivé budovy a výzdobu. Předsedkyním rad starších, účetním,
členům rad starších, členům pastoračního týmu, kteří každou neděli doprovázejí bratra faráře
na bohoslužby do jednotlivých obcí…
Děkujeme všech laskavým dárcům, díky nimž byly farnosti ekonomicky soběstačné.
Vážíme si vaší štědrosti a ochoty dávat často i ze svého mála.
Nezapomínáme i na svůj dík všem roznášejícím, každý měsíc, farní zpravodaj a těm, kdo
bez ohledu na počasí doprovázení bratra faráře na všech bohoslužbách.
Ožehavá byla služba našich varhaníků. Vlastní obětavé varhaníky v místě, má Blansko
PhMr. Jiřího Pokorného a Vyškov Jiřího Zuzaňáka. Začal hrát Petr Muller. Jirka Pokorný
obětavě hraje v Blansku-kapli a v Rudici, Jirka Zuzaňák hraje ve všech dolších obcích.
Mgr. Martin Jakubíček hrál při všech svatebních a pohřebních obřadech na všech místech.
V Blansku je nám milým a skvělým pomocníkem sboreček chval holek s varhanicí Jitkou
Borkovou. Zpívají radostně, ze svých obdarování skvěle Pánu k oslavení a nám k radosti.
Kéž Pán dá a najdou se mnozí další. Najdou zalíbení a potěšení ze služby Hospodinu
a Boží službě nám. /Bohoslužba/. To je však na ochotě každého z nás. Moc bych si přál,
aby mnozí osobně pocítili ochotu a touhu vzít na sebe všestrannou podporu pravidelnou
účastí na bohoslužbách, různých setkáních, úklidu, doprovázení faráře na bohoslužby
na různá místa mimo farní kostel, kde jste doma a pomocí s čímkoliv vás napadne.
Určitě dejte o sobě vědět vy, kdo by jste byli ochotní jakkoliv pomoci. Přál bych si,
abychom dovedli pravidelně „obětovat“ těch pár minut ve svém programu, protože
je dáváme Hospodinu, sami sobě a těm, kteří službu nesou, dáváme najevo, že jejich
vynaložené úsilí není marné. Po celý rok, přicházelo spousta nových lidí za účelem svatby,
křtin i pohřebních obřadů. To je samozřejmě dobře. Moji kněžskou – pastýřskou touhou, ale je
především na prvním místě, životaschopnost našich farností. Kéž se najdou ti, kdo ponesou svoji
věrností a pravidelností naše společenství dál. Zkrátka Ti, na které se lze spolehnou a o ně opřít.
Mohu si dovolit přát a prosit o toto právě vás?
Nejdůležitější pro každého kněze je však dobré a pozorné zázemí v lidech, kterým slouží
a stálá modlitební podpora. Děkuji za ni!
Martin Kopecký, farář

PODZIMNÍ POUŤ DO HOVORAN V PÁTEK 28. 10. 2016
V pátek 28. října, na státní svátek vzniku Československa, jsme jeli na farní pouť do Hovoran.
Oplatili jsme tak letní návštěvu hovoranským farníkům. Autobus byl téměř plně obsazen,
za slunného počasí jsme dorazili do cíle. V Hovoranech před kostelem, chrámem Spasitele,
nás přivítal tamější bratr farář Michal Děvečka a předseda rady starších. Prohlédli jsme si
kostel postavený koncem padesátých let a usedli do lavic. Vzápětí začala bohoslužba sloužená
farářem Michalem a naším farářem Martinem. Na varhany náš zpěv doprovázel blanenský
varhaník Jirka Pokorný a místní varhanice. Po skončení bohoslužby jsme šli průvodem
na místo první československé bohoslužby konané pod širým nebem na hovoranské návsi.
Dnes je na tom místě památník padlým z obou světových válek a deska připomínající první
bohoslužbu. Tuto desku bratři faráři požehnali a položili k ní květiny.
Potom jsme se odebrali do soukromého vinného sklepa, kde pro nás místní farníci
přichystali bohaté občerstvení. Též jsme si zazpívali při harmonice rousínovského farníka
pana Mikuláštíka. Měli jsme také možnost zakoupit si víno domů.
Dále jsme jeli do Čejkovic, prohlédli si muzeum T. G. M. s výkladem místní průvodkyně
sestry Pazderkové, prohlédli naši modlitebnu Jana Křtitele, která je součástí muzea,
templářské vinné sklepy a prodejnu s restaurací bylinných bio-čajů.
Příjemně unaveni a plni pěkných zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu, pouť se
opravdu vydařila. 						
Lidka Hadačová

POŽEHNÁNÍ NOVÉHO KALICHA A CIBORIA

V NEDĚLI 20. LISTOPADU 2016 V BLANENSKÉM DŘEVĚNÉM KOSTELE
O slavnosti díkůvzdání za úrodu, nám bratr farář
představil nové Ciborium, schránku na hostie,
která bude v blanenském svatostánku. Je darem
manželů Jitka a Pavla Hubálkových z Brna. Rada
starších se rozhodla k Ciboriu pořídit i nový kalich,
který je darem manželů Katky a Mirka Hradových
z Klepačova.
Na svátek Ježíše Krista Krále v neděli 20.11. 2016
v 9:00 hodin jsme prožili v dřevěném kostele
slavnost požehnání těchto nových liturgických
předmětů.
Jde o mimořádnou událost, která se koná vždy jednou za sto či více let. Vždyť kolik lidí
a v kolika různých životních situacích z nich bude přijímat. Otevřeli jsme také výstavku
fotografií a svatebních oznámení z letošních svatebních obřadů. Zajímavá podívaná!
Blažena Jabůrková

NA SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
20. LISTOPADU 2016
JSME PROŽILI
MILÉ SETKÁNÍ
V NAŠÍ FARNOSTI
Rádi se s vámi podělíme.
Je dlouholetým zvykem
v našich náboženských obcích
Vyškov a Blansko se všemi
středisky společně se setkávat.

Věřící na blanensku
a vyškovsku se setkávají
k bohoslužbám
na 14 místech, ale faráře
mají jednoho. Za léta
se většinou mezi sebou
dobře vzájemně známe.
Jezdíme společně
na poutě, zájezdy, ale
také na tzv. Farní dny.

To se setkají ti nejaktivnější bratři a setry z různých míst našich farností na jednom místě.
Společně prožijeme bohoslužby a následuje společenské odpoledne. Protože je to neděle
na konci liturgického roku, uspořádali jsme tradičně farní den jako SILVESTR. Letos to nebyly
Ježkovice a Rudice. Nejdříve jsme prožili sváteční bohoslužby v kapli v Rudici.
Kaple byla přeplněná a nebylo už nikde místečko ani na stání. Naši varhaníci doprovodili
sváteční bohoslužby na varhany a dalšími hudebními nástroji. Po bohoslužbách následovalo
společenské odpoledne v dělnickém domě v Rudici. Program byl silvestrovsky bohatý.
Pro děti skákací hrad a vyrábění, manželé Musilovi se svoji kapelou Nota Bene nás
roztancovali všemi oblíbenými šlágry. Manželé Maříkovi s harmonikou a další.. S bratrem
farářem si zatancovala i nestorka našich farností Květa Budinská. Bohatá tombola, s dvěsta
vtipnými výhrami, dala kousek vzpomínky na to, co jsme prožili na cestu domů. Jen pro místní
nebylo jednoduché obsluhovat 100 bratří a sester, kteří se na farní den vydali. Škoda vám, kdo
jste letos nebyli. Máme totiž na co dlouho vzpomínat. 		
Alena Ševčíková

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
KÁLEB, ČTVRTÝ DÍL S NÁZVEM:
„Chtěli jej ukamenovat…“
Biblická čtení: Numeri 14:10-21; Žalm 55:13-15; 2. Korintským 4:8-18
Na poušti vyrostla nová generace Izraelců. Těch, kteří si již nepamatovali Egyptské otroctví,
většina možná ani selhání v Kádeš-barneji. Jak je asi ovlivňovali Mojžíš, Jozue a Káleb?
Jak je připravovali na to, aby neopakovali chybu svých otců? Jozue se rozhoduje poslat dva
zvědy před invazí do Jericha. Jsou ukrytí nevěstkou Rachab (která je jmenována i v Ježíšově
rodokmenu), do jejíhož domu vstoupili a slyší na vlastní uši, jak obrovský strach vlastně
obyvatelé Kanaánu z Izraelců mají a měli. Nyní i tehdy před 40 lety:
Řekla těm mužům: „Vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi
a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi
vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se
dvěma emorejskými králi, se Síchonem a Ógem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to
uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem
nahoře na nebi i dole na zemi.
Zvědové nepochybují, že jim Bůh vydá zemi a slibují Rachab milosrdenství. Jsou připraveni
vstoupit do země. V České republice vyrostla také zcela nová generace mladých lidí, kteří již
nepamatují minulý režim, nepamatují, že mnozí upřímně věřící, žili zatlačení do ghetta. Jsou
svobodnější, nebojí se „obrů“ ve společnosti ani v církvi a chtějí změnu a věří v ní. Rostou
nám, ale možná ještě větší obři novodobého otroctví, strachu o práci, bezpečí dětí a hrozeb
terorizmu… Potřebujeme jen adekvátní výzvy a Káleby kolem sebe, kteří by i jim otevřeli
dveře a podpořili je. Vidíte nějaké kolem sebe?
––– EVANGELISTA MATOUŠ –––
První evangelium v kánonu novozákonních knih je již od prvokřesťanské doby připisováno
Matoušovi (řecky Maththaios; jedná se o zřejmě o zkrácené hebrejské jméno Mattatjah, které
znamená „dar Hospodina“). Bude našim letošním průvodcem liturgickým rokem. V podstatě je celé pročteme a budeme slyšet výklad textů v kázáních po jednotlivé neděle a svátky.

Apoštol Matouš je dále označený, jako „celník“ (Matouš 10,3; srov. 9,9). Na paralelních místech v Markovi 2,14 a Lukášovi 5,27 má tato osoba jméno Levi. Text Marek 2,14 ještě dodává,
že tento Levi byl syn Alfeův. Povolání Matouše (Leviho) za Ježíšova učedníka popisují všechna
tři synoptická evangelia (Marek 2,13-17; Matouš 9,9-13; Lukáš 5,27-32). Jedná se o jedinou
událost z jeho života, kterou uvádí novozákonní evangelia. Poslední zmínka o Matoušovi
v Novém zákoně je ve Skutcích apoštolů 1,13, kde se objevuje v seznamu apoštolů, kteří
jednomyslně setrvávali v modlitbách před sesláním Ducha svatého (Skutky apoštolů 2,1-13).
Matouš je jedním z mála dvanácti Ježíšových učedníků, kteří jsou jmenovitě uvedeni v apokryfním Tomášově evangeliu (Logion 13). Od křesťanského spisovatele Origena se dovídáme,
že Matouš kolem roku 42 opustil Palestinu a působil jako misionář v Etiopii, Mezopotámii
nebo Persii (Eusebius, Hist. eccl. 6,25,3). Přesné údaje o místě, době a způsobu smrti Matouše
nejsou známy. Matouš je v latinské i řecké církvi uctíván jako mučedník, který přišel o život
v Sýrii nebo v Arábii stětím (nebo probodnutím) na oltáři nebo upálením. Evangelista Matouš
je obvykle znázorňovaný s okřídleným člověkem nebo s andělem jako evangelistovým symbolem. Svátek evangelisty Matouše prožíváme 21. září, zatímco ve východní církvi je tento
světec připomínaný 16. listopadu.
Pokud jde o otázku autorství Matoušova evangelia, je třeba zmínit, že nejstarší svědectví
tradice ohledně autorství Matoušova evangelia nám poskytuje biskup Papiáš: „Matouš sestavil
logia hebrejskou řečí; každý je však překládal, jak byl schopen“ (Eusebius, Hist. eccl. 3,39,16).
Podle této tradice apoštol Matouš napsal své evangelium aramejsky (= hebrejská řeč), které
pak bylo přeloženo do řečtiny (nám se dochoval tento řecký překlad). Další svědectví církevních Otců jsou patrně ovlivněna Papiášem. Na řecký originál poukazuje především syntaxe
(semitský styl je jednodušší). Obsahové důvody rovněž mluví proti autorství Matoušova
evangelia tímto Ježíšovým učedníkem. V celkové teologické výpovědi evangelia především
při hodnocení židovského zákona a zdůraznění svébytnosti křesťanského společenství (srov.
Matouš 16,18n; 18,17n) je rozpoznatelný autor židokřesťanského původu, jehož křesťanské
zázemí se zjevně nacházelo v obranném postavení proti židovským a judaizujícím seskupením.
Všeobecně je zastáváno, že Matoušovo evangelium použilo jako pramen Markovo evangelium.
Je velmi nepravděpodobné, že by očitý svědek Ježíšova působení použil za podklad svého
evangelia Markovu předlohu, který nebyl očitým svědkem.
Matoušovo evangelium vzniklo někdy v letech 80–90 po Kr. Text Matouš 22,7 zřetelně
hledí zpět na událost zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 po Kr. Naznačená konfliktní
situace mezi křesťany a židy poukazuje na Sýrii jako možné místo vzniku tohoto evangelia.
Je možné, že Matoušovo evangelium vzniklo v jejím hlavním městě Antiochii.

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 kdykoliv v jinou
hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc
bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde
pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se
vidím na bohoslužbách, můžete mi je předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební
úmysly poslat po bratru faráři.

–––

Modlitební témata –––

 Modleme se, za vztahy v našich manželstvích a manželství, o nichž víme, že
procházejí krizí nebo těžkostmi.
 Modleme se za ty, s nimiž jsme měli nebo máme konflikty nebo spory.
 Modleme se za dobré vztahy v našich společenstvích, jednotu a odpuštění.
 Modleme se za vztahy uvnitř církví i mezi nimi. Kéž se nedorozumění podaří
řešit v Duchu Kristově a v pravdě.
 Modleme se za Ekumenickou radu církví a další organizace, které pracují
na dobrých vztazích a spolupráci mezi křesťany.
 Modleme se za české misionáře v zahraničí 			
Amen.
BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2016, PROSÍM, POZOR NA ZMĚNY!!!
Pátek

2.12.

17:30

Blansko

Dřevěný kostel

Sobota – roráty se snídaní

3.12.

Neděle 2. adventní
Text evangelia: Matouš 3,1-12
Zpíváme písně: 203,205

4.12.

6:30
14:00
7:45
8:00
9:00
10:45
13:00
14:15
15:45
17:00
17:30

Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Blansko

Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel

17:30

Blansko

Dřevěný kostel

2. adventní koncert
Pátek

9.12.

Sobota – roráty se snídaní

10.12.

6:30
14:00
11.12. 8:00
Neděle 3. adventní
Text evangelia: Matouš 11,2-11
9:00
Zpíváme píseň: 203,204
10:45
14:00
16:00
17:00
3. adventní koncert
17:30

Blansko
Rudice
Blansko
Blansko
Brťov
Vítějeves
Ruprechtov
Račice
Blansko

Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel

Pátek

16.12. 17:30

Blansko

Dřevěný kostel

Sobota – roráty se snídaní

17.12.

6:30
14:00

Blansko
Rudice

Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory

18.12. 8:00
Neděle 4. adventní
9:00
Svátost pokání – veřejná
10:45
zpověď
Text evangelia: Matouš 1,18-24
13:00
Píseň: 203,209
14:15
15:45
17:00
4. adventní koncert
17:30
Pátek! Poslední Roráty!

23.12. 17:30

Sobota – Štědrý den – vigilie 24.12. 8:00
8:30
Hodu Božího vánočního
9:30
Text evangelia: Lukáš 2,1-14
Zpíváme píseň: 211,233,210
11:00
13:00
14:15
20:30
22:00
23:30
25.12. 8:00
Neděle
9:00
– Hod Boží vánoční
10:45
Text evangelia: Lukáš 2,15-20
Zpíváme píseň: 228,210
16:00
Večer: Jan 1,1-18
17:30
Pondělí
26.12. 7:45
9:00
Prvomučedníka Štěpána
10:30
Text evangelia:
Matouš 10,17-22
14:00
30.12. 15:30
Pátek – Rodiny Páně
17:30
Lukáš 2, 22-40 Píseň: 229, 210
14:00
Čtvrtek
31.12.
15:30
Poděkování za L. P. 2016
16:30
Svátost pokání – veřejná
zpověď Text: Matouš 6,31-34
17:30
Píseň: 271, 229, 210
23:00

Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Blansko

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel

Blansko

Dřevěný kostel

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

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Náves před Boží mukou
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Sál obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sakristie poutního kostela
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel

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

Nakonec vtip pro zasmání:
Katecheta vypráví dětem příběh o andělském zvěstování Marii. Říká: „Maria sedí ve
své komůrce, najednou se otevřou dveře a uvnitř je, se dvěma velkými bílými křídly…
Já vím, já vím, volá Terezka: čáp!

