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nasycení sytých, pochopit chudobu chléva? Nebo 
nahotu dítěte, pro které není místa v domech bet-
lémských občanů? Máme my pro Ježíše Krista místo 
u sebe doma, ve svém srdci?  Není pro nás obsah 
nákupního koše víc než Vykupitel? Zdá se, že i množ-
stvím podnětů k zamyšlení a hlubokým pocitem, že 
vstupujeme do něčeho, co nás vskutku přesahuje, a 
přitom je to důstojné, krásné a hřejivé, nás vánoční 
svátky dokážou oslovit. Potřebujeme obnovovat své 
lidství, zažívat Boží lásku a vzájemnou blízkost. Tak 
moc to potřebujeme! 
 Sestry a bratři, jsem rád, že se Vám letos podru-
hé do rukou dostává diecézní časopis. Promluvou 
přispěl farář David Přichystal ze Zábřehu. Připome-
neme si sto let od založení náboženské obce 
v Ostravě – Heřmanicích. Osobnost, kterou předsta-
víme, bude místopředseda diecézní rady, Ing. Jiří 
Roubík, kterého se doptávala farářka Monika Bart-
ková. Vedoucí katedry praktické teologie na Husit-
ské teologické fakultě, Pavel Kolář, nám erudovaně 
přiblíží genezi adventu a podá návrh, kterým se mů-
žeme inspirovat pro půlnoční bohoslužby. Péčí farář-
ky Aleny Milové nabízíme slovo o dětech a mládeži. 
Manželé Haltofovi s přáteli konají krásné dílo 
v Litovli. Bratr Vladimír Šiler popisuje Myslbekova 
Krista v Husově sboru v Ostravě – Zábřehu, 
v souvislosti s národním cítěním autora i našich 
předků. Ze svého díla přispěl také básník a farář Ros-
tislav Valušek. Děkuji také sestrám Lucii G. Peterové 
a Gabriele Bjolkové za sestavení přehledu vánočních 
bohoslužeb v našich sborech a přehledu dalších 
diecézních akcí. Je toho dost a věřím, že ku potěše 
duše! Závěrem už jen slova básníka a faráře Zdeňka 
Svobody, kterého mnozí z nás znali i osobně:  
 
Přichází doba tajných přání, zázraků a nadějí.  
Přichází divná doba tání, kdy se všichni mají raději. 
To není jen tak samo sebou,  
to musel někdo způsobit, že ruce, které jindy zebou, 
mají znenadání cit.  
Přichází Dítě, které v dlani nese lidem hvězdu hvězd. 
Přichází Dítě, jež nás chrání a chce nás teď dobrou 
cestou vést. 
 
Přeji všem krásné Vánoce a dobrou cestu v novém 
roce 2022! 
A těším se na setká(vá)ní! 
           Tomáš Chytil, biskup 

Sestry a bratři, milí čtenáři, zdravím Vás a přeji vše 
dobré v čase přelomu. Snad tak lze pojmenovat dny, 
v nichž se přibližujeme ke konci kalendářního roku 
2021 a já pevně doufám, že pro nás, křesťany, ne-
znamenají jen firemní večírky, nákupy a jarmarky, 
ale také adventní rozjímání, ze kterého vyplynou 
radostná vánoční obdarování a bohulibá předsevzetí 
do roku příštího. 
 Advent je především dobou vnitřní přípravy, ra-
dostného očekávání příchodu Páně. Na jedné straně 
slyšíme o příchodu, který se již v dějinách stal, naro-
zení Betlémského dítěte. Na druhé straně jsme upo-
zorňováni na příchod, který teprve bude, druhý pří-
chod Ježíše Krista ve slávě. 
 Zamyslíme-li se, zjistíme, že žijeme stále v očeká-
vání a z očekávání. Teolog Pierre Teilhard de Char-
din píše, že „Mesiáš se mezi námi zjevil jen na oka-
mžik, jen okamžik jsme jej mohli vidět a dotýkat se 
ho, a pak zmizel v hlubinách budoucnosti“. V hlubi-
nách budoucnosti? Zvláštní. Většinou slýcháváme  
o propasti zapomnění v minulosti. Ale na paradoxy 
jsme my, čtenáři Písma svatého, do jisté míry zvyklí. 
Připomnělo mi to výjev z prvního dílu filmové trilo-
gie Pána prstenů: Společenstva Prstenu, kdy se čaro-
děj Gandalf utká s Balrogem a při boji oba mizí kdesi 
v hlubinách. Zkoprnělý zbytek Společenstva má v tu 
chvíli jednu jedinou možnost – prostě jít dál. Přešla-
povat na místě je čirým nesmyslem, pomoci příteli 
není jak. Zpomalené záběry za zvuku podmanivé 
hudby ukazují v jejich tvářích zděšení smíšené s bez-
radností, ale přece se rozeběhnou splnit své poslání, 
přesahující i zápas o přežití jednoho z nich. Znalci 
knihy nebo filmu vědí, že čaroděj se znovu později 
ukáže na scéně jako vítěz souboje, Gandalf Bílý, 
mocnější, než byl předtím. Připomíná to spíše motiv 
velikonoční než adventní či vánoční, ale copak ty 
události nejsou součástí jednoho velkolepého příbě-
hu? Všechny části do sebe zapadnou, jak se dnes 
říká, ve spektakulárním finále. Tam poznáme a po-
chopíme. Každopádně teolog de Chardin končí svou 
úvahu tím, že máme Mesiáše opět a stále znovu 
očekávat – už ne jen malá skupinka, nýbrž všichni 
lidé. 
    Vánoční zvěst je vskutku určena všem, anděl pře-
ce říká: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán. Otázek vystává spousta: Může-
me ještě dnes, v době, kdy se hovoří o problému 

  Pozdrav a přání biskupa 
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Liturgické  bohatství  advéntní  doby vycha zí  zéjmé na z jéjí ch téologicky ch té mat, ktéra  k sobé  postup-
né  pr ipoutala, z vélmi ru znorodé  s ka ly émocí , jéz  vyjadr ovala a pu sobila (radost, du vé ra, né ha, oc é-
ka va ní , lí tost, zkrous énost, strach, u zkost apod.), a zé symbolické  rolé své tla v liturgii. Pouzé 
v za padní , latinské  liturgické  tradici sé advént stal své bytny m forma lní m liturgicky m období m cí r-
kévní ho roku. Jého oznac éní  pocha zí  z lat. ad-ventus, r éc. ékvivalénty pak jsou parousia / epifania.  
     Bérnard z Clairvaux (+1153), vy znamny  str édové ky  téolog a kazatél cistércia cké ho r a du, v jédnom 
zé svy ch advéntní ch ka za ní  rozlis il tr i zpu soby pr í chodu (advéntu) Jéz í s é Krista do své ta. Dva z nich 
jsou viditélné , tr étí  jé skryty . První  sé stal v nas ém lidské m té lé i lidské  slabosti, kdyz  sé narodil z Ma-
rié (vté léní ). V pr í tomné m c asé pr icha zí  skryté  v Duchu a moci „do srdcé“ vé r í cí ch, ktér í  oc éka vají  
jého éschatologicky  pr í chod vé sla vé  a majésta tu. Vs échna tr i Boz í  pr icha zéní  c i séstupova ní  (Jan 
Héllér) jsou shrnuta také  v pí sni c . 34 v nas ém Zpé vní ku.  
     Tomuto rozlis éní  dobr é odpoví dají  i tr i  tradicé téologické ho pojétí  smyslu advéntní ho období :  
askéticka , ktéra  sé rozví jéla zéjmé na v r éholní m prostr édí  s du razém na kají cnost a postní  praxi;  
skriptura lní , jéz  vycha zéla z du razu na prorockou tradici a novoza konní  narativy spojéné   
s té matém narozéní  zaslí béné ho Mésia s é;  
éschatologicka , ktéra  tématizovala pr édévs í m pr í pravu na pr í chod Jéz í s é Krista jako Soudcé 
na konci dé jin. 
 
V souc asné  dobé  sé domní va mé, z é jédní m z praménu  pro utva r éní  advéntní  doby byla tr í ty dénní  do-
ba za vé réc né  pr í pravy k pr ijétí  kr tu o sva tku Epifanié, ktéra  byla jistou obdobou k postní  pr í pravé  na 
pr ijétí  kr tu o Vélikonocí ch. Tuto dobu pr í prav, dosvé dc énou zéjmé na pro Galii a S pané lsko, utva r ély 
katéchézé a c étné  askétické  prvky, jaky mi byly pu st, séxua lní  abstinéncé a éxorcismy. Z hlédiska dal-
s í ho vy vojé sé jéví  by t du léz ita  koincidéncé dvou uda lostí . První  z nich sé stal u padék a postupny  za -
nik katéchuména tu, ktéry  védl k vymizéní  pu vodní ho askéticko-kr éstní ho rysu období  pr í pravy na 
slavéní  Va noc / Epifanié. Souc asné  s í r éní  r í mské ho sva tku Narozéní  Pa né  latinskou Evropou pak 
vtisklo advéntu podobu pr í pravné ho období  na slavéní  Va noc 25. prosincé.  
     Ac koli jé advént jako své bytné  liturgické  období  charaktéristicky  pouzé pro latinskou liturgickou 
tradici, s období m pr í pravy pr éd slavéní m Va noc, résp. Epifanié sé sétka va mé i v tradici vy chodní ho 
kr ésťanství , ktéra  kladé du raz na motivy prorocké  tradicé a „zvé stova ní “ Marii. Prorocko-maria nsky  
charaktér mé lo pu vodné  také  období  pr í pravy na slavéní  Va noc vé S pané lsku, Mila nu c i Ř í mé . Dob-
ry m str édové ky m pr í kladém té to tématické  vrstvy advéntní  doby byly i utrakvisty vélmi oblí béné  
rora tní  zpé vy. 
     První  své déctví  o advéntu jako svy m zpu sobém postní m c asé pocha zí  od galské ho biskupa Pérpé-
tua z Tours (+490), ktéry  zaznaména va  praxi pu stu zachova vané ho tr ikra t ty dné  od sva tku sv. Marti-
na (11. listopadu) az  do Va noc. Du vodém pro vznik a udrz éní  té to postní  praxé byla néjspí s é skutéc -
nost, z é sva ték Epifanié byl v Galii povaz ova n za kr éstní  térmí n. 
     První  stopy advéntní  doby pojí mané  jako samostatné  liturgické  doby, jiz  charaktérizujé pr í prava 
na slavéní  Narozéní  Pa né , nalé za mé v dí lé Pétra Chrysologa z Řavénny z 5. stolétí . Hovor í  v né m o ob-
dobí  v dé lcé dvou nédé lí , ktéré  ma  askéticky  ra z a jého za kladém jsou novoza konní  narativy o Zacha-
ria s ovi, Alz bé té  a Marii, ktéré  Pétr Chrysologos spojujé s dogmaticky mi vy pové ďmi o Jéz í s i Kristu. 
     Ř í m oproti pr évaz ují cí mu askéticko-kr éstní mu a biblicko-narativní mu charaktéru tohoto období  
kladl du raz na éschatologické  té ma. Advéntní  doba jé v né m pojata spí s é jako za vé r liturgické ho cyk-
lu, ktéry  sé poc í na  Va nocémi.  
     Dominantní m té matém advéntní ch liturgií  byla pr í prava na slavéní  tajémství  vté léní  Jéz í s é Krista  
a na mnoha mí stéch byl az  do 12. stolétí  advént pokla da n za radostné  liturgické  období , bé hém kté-
ré ho sé nosila bí la  liturgicka  barva a zpí val sé zpé v Gloria in excelsis. Od 7. stolétí  sé vs ak v Galii pro-
sazujé du raz na motiv parúsie, tj. pr í chodu Krista vé sla vé  k „poslédní mu soudu“ (Bobbio misa l),  a spolu 
s tí m jé akcéntova no poka ní  jako adékva tní  forma pr í pravy na tuto uda lost. V advéntní  dobé  sé proto 
v za padní  liturgické  tradici postupné  upous tí  od zpé vu  radostné ho charaktéru, jaky mi byly a jsou 
Gloria, Aléluja a Té Déum, a bí la  sé nahrazujé fialovou liturgickou barvou. Dies irae (Dny hné vu), kté-

 Adventní doba 
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ré  tématizují  hru zy Poslédní ho soudu a staly sé souc a stí  Řéquiém, byly pu vodné  sloz ény pra vé  pro 
nédé li pr éd Advéntém. S pontifika tém papéz é Ř éhor é I. Véliké ho jé spojova no vymézéní  advéntní  do-
by c tyr mi advéntní mi nédé lémi, v Evropé  pozdé ji rozs í r éné  zéjmé na za vla dy Pipina a Karla Véliké ho. 
První  advéntní  nédé lé (nédé lé mézi 27. 11. a 3. 12.) sé pak v latinské  liturgické  tradici stala vlastní m 
poc a tkém liturgické ho roku, jí mz  dr í vé byla spí s é slavnost Narozéní  Pa né .  
     Du vody pro vznik sva tku Nativitas Domini (Narozéní  Pa né ) a jého rozs í r éní  byly ru znorodé . Sou-
c asné  historické  ba da ní  spatr ujé jédén z nich vé snazé pr édstavitélu  cí rkvé nabí dnout atraktivní  slav-
nost, ktéra  by mohla konkurovat za jmu r í mské ho obyvatélstva i mnohy ch kr ésťanu  o „pohanské “ 
slavnosti a za rovén  slouz it propagaci a upévné ní  né ktéry ch du léz ity ch naukovy ch vy pové dí ,   
napr . o vté léní  (inkarnacé) Jéz í s é Krista. Podobnost né ktéry ch biblicky ch symbolu  a métafor (sluncé, 
své tlo, témnota) s na boz énsko-kulturní  symbolikou asociovanou sé zimní m slunovratém pak napo-
ma hala pr i volbé  néjvhodné js í ho data, sé ktéry m ma  by t novy  kr ésťansky  sva ték spojén. Soulad a r a d 
mézi né ktéry mi nové  stanovény mi kalénda r ní mi daty du léz ity ch uda lostí  Jéz í s ova z ivota (poc étí , na-
rozéní , ukr iz ova ní ) pak byly ví tany m potvrzéní m moudrosti Boz í ho pla nu spa sy. Do koncé 4. stolétí  
jé sva ték Narozéní  Pa né  slavén jak v za padní , tak i vé vy chodní  c a sti kr ésťanské ho své ta. 
 
Několik drobných inspirací pro slavení „půlnoční“ 
Podobné  jako Vélikonocé i sva ték Narozéní  Pa né  vy znamny m zpu sobém spoluvytva r í  symbolika 
své tla. Nému z é tomu by t ani jinak, néboť Prolog Janova évangélia vyda va  své déctví  o vté léní  Slova, 
ktéré  jé své tlém sví tí cí m v témnostéch a osvé tlují cí m kaz dé ho c lové ka pr icha zéjí cí ho na své t (J 1,1-
14). Vé vy tvarné m umé ní , zéjmé na barokní m, jé pra vé  narozény  Jéz í s  c asto vyobrazén jako zdroj 
své tla uprostr éd potémné lé ho své ta. 
     Symbolické  jédna ní  sé své tlém sé proto nabí zí  jako za kladní  liturgicky  prostr édék pro slavéní  
„pu lnoc ní “, tj. první  liturgické  oslavy Narozéní  Pa né  podlé zvyklostí  na boz énské  obcé. Ní z é pr ipojuji 
né kolik na mé tu  pro vyuz ití  symboliky své tla pr i pr í pravé  pu lnoc ní . Vs échny nabí zéjí  moz nost jéjí ho 
propojéní  s advéntní  dobou. Moz na , z é né ktéré  z nich uz  tvor í  souc a st slavéní  pu lnoc ní  vé vas ich sbo-
réch. 
 
Jédní m z du léz ity ch téologicky ch té mat advéntní  doby jé vyhlí z éní , bdé lé  oc éka va ní  pr í chodu Boz í ho 
kra lovství  v Jéz í s i Kristu. A tédy „nové ho nébé a nové  zémé “ (Zj 21,1). Jaky  své t bychom chté li dru-
hy m darovat? Co by v né m urc ité  némé lo chybé t? S podobnou ota zkou sé mu z émé na zac a tku advént-
ní  doby obra tit na dé ti a dospí vají cí , ktér í  pr icha zéjí  do nas ich sboru , sé ktéry mi sé sétka va mé vé s ko-
la ch nébo ktér í  navs té vují  zar í zéní , sé ktéry mi na boz énské  obcé spolupracují  (napr . DDM, ZUS  apod.). 
Své  pr édstavy o takové m své té  pro druhé  mohou bé hém advéntu zpracovat ru zny mi vy tvarny mi 
téchnikami (podobné  sé s tí m sétka va mé kaz doroc né  pr i vy tvarné  souté z i Modlitby za domov). Za -
kladní  dramaticka  linka pu lnoc ní  bohosluz by pak vycha zí  z postupné ho s í r éní  své tla z jédnoho pla-
méné sví cé do célé ho sboru, ktéry  dí ky vy tvoru m dé tí  umí sté ny m vé sboru réprézéntujé „své t, ktéry  
ma  pr ijí t“: jédén zdroj své tla postupné  prozar ujé nadé jé dé tí  vé své t, vé ktéré m touz í  z í t s druhy mi. 
Pro sévr énost symbolické ho jédna ní  sé své tlém jé du léz ité , aby vé sboru néjprvé hor éla jén jédna sví -
cé, néjlé pé v blí zkosti mí sta, odkud budémé c í st évangélium o narozéní  Pa na. Jé tr éba dba t na to, aby 
zéjmé na pro ty, ktér í  k na m do sboru  pr icha zéjí  jén pr í léz itostné , bylo zr éjmé  spojéní  mézi své tlém 
sví cé a Kristém, ktéré ho évangélium zvé stujé jako své tlo své ta. Pokud budé sbor rozsví cény  jiz  od 
poc a tku bohosluz by, mu z émé jéj pro c téní  évangélia zs ér it a po jého zazné ní  rozz éhnout sví ci, tr éba 
za zpé vu kr éstní ho kantika z nas í  Agéndy Probuď se, kdo spíš (pr ipomén mé si pu vodní  kr éstní  motiv 
spojény  s advéntní  dobou a Va nocémi). Po tomto prvé m uzlové m bodu bohosluz by na slédujé druhy , 
pr í mluvné  modlitby. Kaz da  z pr í mluv jé spojéna s jédní m z dé tsky ch vy tvoru . Pokud zamy s lí mé své t-
lo rozna s ét do sboru, vé ktéré m jsou jédnotlivé  obra zky umí sté ny, v prosbé  néjprvé tématizujémé 
motiv vybrané ho obra zku (napr . pr í rodu, rodinu …) a pr i zpé vu spoléc né  résponzé/aklamacé Kyrie 
(napr . z Taizé ) k né mu zanésémé od hlavní  sví cé zapa lénou sví c ku, ktérou u né j nécha mé hor ét. 
Pr í mluvy jsou zakonc ény po umí sté ní  hor í cí ch sví c ék u kaz dé ho z obra zku . Pokud budou bohosluz bé  
pr í tomné  i dé ti, ktéré  jé tvor ily, mohou to by t pra vé  ony, ktéré  ké svy m obra zku m své tlo narozéné ho 
Pa na pr inésou. Mu z émé také  zvolit jiny  postup. Dé ti budou sé svy mi obra zky c i jiny mi vy tvory pr i-
cha zét k hor í cí  sví ci, mohou struc né  r í ci, co namalovali, na jéjich slovo nava z é prosba, pak zaz éhnou 
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svoji sví ci a obra zék spolu s ní  donésou na pr édém vybrané  mí sto vé sboru. Dé ti némusí  tvor it jén na 
papí r é. Mu z émé zvolit také  vé ts í  sklénicé (okurkové  5litrové ?), na ktéré  mohou malovat barvami na 
sklo nébo mu z émé vyrobit lampio ny (napr . z péc icí ho papí ru apod.), na ktéré  mohou dé ti své  pr éd-
stavy a pr a ní  malovat… V takovy ch pr í padéch pak své tlo sví c ky pr édstavy dé tí  rozjasní  a proza r í . 
Zobrazény mi motivy némusí  by t jén „sny o dobré m své té  pro vs échny“. Mohou jimi by t i vé ci, ktéré  
dé ti na souc asné m své té  nébo v jéjich z ivotéch tra pí … 
     Pokud jé v na boz énské  obci obvyklé  zar adit pr í mluvné  modlitby (tuz by) pr i pu lnoc ní  pr éd c téní  
z évangélia, pak jé smysluplné js í  zvolit vé zs ér élé m kostélé krats í  u vod, spojit rozz éhnutí  sví cé 
s kra tky m évangélijní m nébo prorocky m slovém (napr . z Iz) a sé zpé vém kra tké ho kantika (c i va noc -
ní  pí sné ), po ktéré m na slédují  pr í mluvné  modlitby. 
     Jé také  moz né  vy tvory dé tí  jiz  pr éd zac a tkém bohosluz by rozmí stit v prostoru sboru vé tvaru urc i-
té  césty a zapa lit pr éd nimi sví cé. Kdyz  budou lidé  do sboru pr icha zét, mohou si obra zky postupné  
prohlé dnout jako urc itou pr í pravu na bohosluz bu. Pokud ma mé vé sboru bétlé m, mohou obra zky 
k né mu nébo od né j vé st. Pak bychom mohli hlavní  sví ci zapa lit od té , ktéra  budé hor ét v blí zkosti 
bétlé ma a za zpé vu va noc ní  pí sné  pr iné st na stu l Pa né . Té matu m obra zku  sé mu z émé opé t vé novat 
v pr í mluvny ch modlitba ch zakonc ény ch pr édsédnickou modlitbou, ktéra  zdu razní  motiv Pa na jako 
pravé ho své tla, ktéré  osvé tlujé kaz dé ho c lové ka. 

Mgr. Pavél Kola r , Th.D., M.T.S.,  
védoucí  katédry praktické  téologié  

Husitské  téologické  fakulty Univérzity Karlovy 

Texty Písma sv.: Mich 4,1; Iz 11,1—5; Mk 13,24—37 
 
Milé  séstry a bratr i, ma m pocit, z é to jés té  néní  
tak da vno, kdyz  jsmé sé tra pili horkém a v obcho-
déch vykupovali mobilní  klimatizacé, a najédnou 
na m klépé na dvér é zima a s ní  i advéntní  c as.  
 A tak si otévr émé Pí smo a pr ipomén mé si ty 
klasické  advéntní  motivy, ktéré  ukazují  na pr í -
chod Boz í ho syna a vy hléd k Boz í mu kra lovství .  
     Jsou to alé téxty, vé ktéry ch mu z émé zasléch-
nout i trochu jiny  rys advéntní ho zvé stova ní . Né-
jén to typické  a poné kud pasivní  oc éka va ní , alé 
také  aktivní  vy zvu! 
     Kdyz  staroza konní  prorok r í ka , z é sé v posléd-
ní ch dnéch budé hora Hospodinova domu tyc it 
nad vrcholky hor, tak asi népr édpokla da , z é by sé 
z hory Sijo n stal novy  Mount Evérést. Spí s é ma  na 
mysli to, z é Hospodin budé vyvy s én nadé vs éch-
ny ostatní  bohy, ktér í  ténkra t la kali lidi svou ré-
klamou a svy mi olta r i na kaz dé m vyvy s éné m 
mí sté .  
     A r í ka  to pr ésto, z é to ténkra t vypadalo u plné  
jinak. Pohanství  vyhra valo na kaz dé m kroku, vy-
znavac i jiny ch bohu  budovali mocné  r í s é, horéc -
né  zbrojili, védli va lku za va lkou a z ili v blahoby-
tu. Izraél proti nim vypadal jako chudy  pr í buzny . 
Mnozí  Izraélité  proto propadali pochyba m, jéstli  
i jéjich Bu h tohlé vs échno doka z é, a pro jistotu sé 
snaz ili si ty jiné , podlé nich u spé s né  a s té dré  bo-

hy vé své m okolí , patr ic né  naklonit. Hospodin tak 
„ztra cél popularitu“, a kdyby téhdy pr i sc í ta ní  li-
du zjis ťovali poloz ku na boz énství , moz na  by vy -
slédék dopadl jés té  hu r  néz  dnés. 
     Nicmé né  prorok pr ipomí na , z é to, co jé pr éd 
oc ima, jé v mnoha ohlédéch klamné ,  doc asné   
a pomí jivé . Z é poslédní  pravda jé opravdu jina  
néz  ta, ktérou si lidé  tvor í  sami, a tak c asto pr é-
krucují . Z é budoucnost népatr í  té m, kdo sé bézo-
hlédné  roztahují , alé pra vé  tomu néna padné mu, 
népopula rní mu Bohu Izraélé, ktéry  dnés, sé svy m 
tichy m a jémny m hlasém, néní  skoro vu béc sly-
s ét. Z é pra vé  Jého Slovo jé to, co cély  své t potr é-
bujé. Z é pra vé  On svy m Slovém doka z é to, co sé 
marné  c éka  od jiny ch bohu  – vra tí  lidém pokoj, 
moudrost a ztracény  ra j. 
     A pak prorok doda va : Nuže, dome Jákobův, 
choďme v Hospodinově světle! Izraeli, když je ve 
tvém středu tak slavný Pán, když ti svěřil to, nač 
nevědomky čeká celý svět, totiž své Slovo, které je 
svící pro tvé nohy a světlem pro tvou stezku, tedy  
z toho žij! Nepokukuj žádostivě po bezcenných 
lesklých tretkách, s nimiž si hrají jiní, neopič se po 
svých sousedech! Vždyť dobré je jen to, co je věčné! 
A věčné je jen to, co pochází od tvého Boha!    
     Jénz é té m lidém to ténkra t musélo zní t jako 
dokonalé  bla znovství . V podstaté  vs échno hra lo 
proti nim a pr istoupit na tu Izaja s ovu vizi vyz a-
dovalo vélkou odvahu ví ry. Odvahu pr ipustit, z é 

 Adventní homilie 
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Hospodin uz  nékona  takové  mocné  c iny jako za 
dob Mojz í s ovy ch, Jozuovy ch a Davidovy ch. Odva-
hu vé r it... navzdory tomu, co vs échno c lové k vidé l 
kolém sébé. 
     My uz  si dnés mu z émé doloz it z historié, z é 
Izaja s  mé l ténkra t pravdu. Jmé na té ch bu z ku , kté-
r í  téhdy obsazovali první  mí sta na z ébr í c ku po-
pularity, uz  dnés znají  jén historici a réligionisté . 
Alé Pí smo Hospodinovo otéví rají  lidé  
vs éch ras a na rodu  dodnés. 
     Kdyz  bychom srovnali dobu proroka Izaja s é  
s tou dnés ní , r ékl bych, z é najdémé hodné  spoléc -
né ho. Ví c néz  kdy jindy jé totiz  pra vé  téď potr éba 
vélka  odvaha ví ry, protoz é i dnés jé tu spousta 
vé cí , okolností  a lidí , ktér í  stojí  proti na m. 
     Néní  tr éba dnés tak trochu s í léné  vé r it tomu, 
z é vs échny va lky budou jédnou provz dy patr it 
minulosti? Néní  dnés pr éhnané  odva z né  vé r it 
apos tolu Pavlovi, z é nyní  jé na m spa sa blí z é, néz  
byla ténkra t, kdyz  jsmé uvé r ili, a z é noc pokroc ila 
a dén sé pr iblí z il...? 
     Ténkra t jako dnés por a d platí , z é zvé st Pí sma 
sé samozr éjmé  kaz dé mu nézamlouva , z né jaké ho 
du vodu jé to néosloví , nébo si tr éba zklamané  
r í kají , z é sé stéjné  nic nédé jé, z é Jéz í s  sta lé népr i-
cha zí , a z é sé Boz í  vu lé vé své té  nijak néprojévu-
jé. 
     Apos tol té m vy tka m rozumí  a réspéktujé jé, alé 
trva  na své m: „Probuďte se, bděte, teď už není noc, 
kterou je nejlépe prospat, protože se v ní stejně 
nedá nic pořádného dělat. Teď už noc pokročila  
a den se přiblížil. A ne ledajaký den, nýbrž den spá-
sy...“.      
     Myslí m, z é tohlé jé zvé st, ktérou si obc as po-
tr ébujémé pr ipoménout, byť jé psa na takovy m 
klasicky m biblicky m jazykém. I my totiz  mu z émé 
upadat do takové  ospalé  strnulosti a pr ésvé dc éní , 
z é buď nic néjdé, anébo z é jé to zbytéc né . Pr ipa-
da mé si jako o té  hluboké  noci a za vidí mé svy m 
rodic u m, babic ka m a dé déc ku m, ktér í  jés té  zaz ili 
plné  kostély.   
     Jénz é apos tol trva  na tom, z é néní  noc a jé po-
tr éba bdí t. Z é té  noci navz dy odzvonilo, kdyz  Pa n 
Jéz í s  vstal z mrtvy ch. A z é to, co na s obklopujé, sé 
na m sicé mu z é zda t témné , alé vé skutéc nosti jé 
to jén s éro a pr édzvé st nové ho dné. A z é tédy né-
mu z émé c ékat sé svy m své déctví m a aktivitou na 
né jaké  idéa lní  podmí nky, protoz é az  nastanou, uz  
to jaksi nébudé potr éba.   
     A tak pra vé  v tom s éru, v tom pr í slibu nové ho 
dné mu z émé ví cé néz  kdy jindy proka zat, zda Bo-
hu a jého Slovu skutéc né  du vé r ujémé a jsmé 
ochotni pr iloz it ruku k dí lu. 

     Kdyz  na s apos tol vyzy va , abychom néspali, tak 
souc asné  s tí m ujis ťujé, z é ani Hospodin néspí   
a nédr í mé, névzal si dovolénou a népr éstal sé na 
pa r tisí cilétí  starat o ténhlé své t. Ano, vé své té  to 
vypada  vs élijak, alé buďmé spravédliví . Néní  
vs échno tak zlé , jak na s o tom sdé lovací  prostr éd-
ky néusta lé pr ésvé dc ují . Vé r í m, z é jé tu por a d 
spousta lidí , dobry ch mys lénék, projéktu  a vu lé  
k tomu, abychom tu mohli sé svy mi dé tmi  
a vnouc aty proz í t dobry  a s ťastny  z ivot. A tak 
néztra céjmé nadé ji a s du vé rou oc éka véjmé pr í -
chod Boz í ho Syna.  
 
Modlitba: 
Hospodine, adventní čas nás vybízí k tomu,  
abychom se alespoň občas dokázali zastavit  
a zaposlouchat do Tvého Slova.  
Naše srdce i mysl však příliš často zaměstnávají 
povinnosti, starosti a nejrůznější trápení.  
A tak tě prosíme o více vnitřního klidu a pokoje,  
aby Tvé Slovo mohlo zakořenit v našich srdcích  
a vydat dobré plody. Amen. 
  
 David Pr ichystal 

 Noc kostelů v Lipníku nad Bečvou 

V pátek 28. 5. 2021 v 18 hodin jsme otevřeli náš 
Sbor knížete míru – kostel Církve Československé 
husitské v Lipníku nad Bečvou. Byli jsme připraveni 
na všechno. Je pátek, počasí nic moc. Přijde se k nám 
někdo podívat?  
 Až po 19. hodině se začali trousit první návštěvní-
ci. Měli zájem o výklad historie kostela i o výstavu 
na panelech k loňskému 100letému výročí naší 
církve. Zobrazuje náš život v náboženské obci, což 
hlavně zajímalo členy katolické farnosti, kteří při-
cházeli po své mši z kostela Františka Serafinského. 
Odpovídali jsme na mnohé dotazy, setkání bylo vel-
mi milé a jistě nebylo poslední. Dalších návštěvníků 
pak přibylo hlavně po 21. hodině a kostel zářil do 
noci. Za posledním návštěvníkem jsme zamykali až 
před 23. hodinou. Společenství lidí nás těšilo ještě 
hodně dlouho. Tak tedy za rok, „Noci kostelů“! 
 

Jindřiška a František Boucníkovi  
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Joséf Va clav Myslbék (1848–1922) byl néjén vy znamny  c ésky  sochar , alé také  vélky  vlasténéc. Patr il 
k tzv. généraci Na rodní ho divadla, ktéra  sé vyprofilovala na zaka zka ch pro vné js í  i vnitr ní  vy zdobu 
nas ého néjdu léz ité js í ho umé lécké ho svatosta nku. Jako sochar  mé l v podstaté  tradic ní , klasické  vy -
tvarné  cí té ní . Za pobytu v Par í z i sé sicé sézna mil s téhdéjs í mi modérní mi tréndy, alé nénéchal sé jimi 
pr í lis  ovlivnit. I mo dní  sécésé pr élomu 19. a 20. stolétí  jé v jého tvorbé  patrna  jén ma lo. Vzhlédém 
k tomu, z é si cí léné  vybí ral té mata z c ésky ch dé jin, zu sta val vé své  tvorbé  u konzérvativní ho akadé-
mické ho réalismu, ktéry  byl v oné  dobé  pro monuménta lní  dí la obécné  pr ijatélny . Vytvor il sousos í  
Pr émysl a Libus é, Za boj a Slavoj, Ctirad a S a rka. Tvor il sochy, pomní ky a busty vy znamny ch osobnos-
tí  na rodní ho hnutí  – Frantis ka Palacké ho, Frantis ka Ladislava Řiégra, Bédr icha Smétany, Karla Hynka 
Ma chy. Alé néjslavné js í m sé stal jého pomní k svaté ho Va clava na Va clavské m na mé stí . Bylo to jého 
z ivotní  dí lo, na né mz  pracoval tak pérfékcionisticky, z é vlastné  bylo odhaléno mnohém pozdé ji, néz  
bylo pla nova no, né ktéré  sochy svaty ch zémsky ch patronu  byly do pomní ku dosazény az  po Mistrové  
smrti. Myslbék sé stal slavny m, légéndou uz  za své ho z ivota.  Vychoval také  célou r adu z a ku , ktér í  sé 

pozdé ji rovné z  proslavili. 
 Myslbék tvor il i funéra lní  plastiky, vélmi céné -
ny  jé napr í klad jého na hrobék kardina la Bédr icha 
Schwarzénbérga vé svatoví tské  katédra lé. Jako 
mlady , alé uz  uzna vany  sochar  dostal také  zaka z-
ku na na hrobék rodinné  hrobky pru myslní ka 
Řinghofféra. Navrhl krucifix. Bylo to v rocé 1877, 
té sné  poté , co mu zémr él novorozény  syn Julius. 
Mlady  umé léc jé kruté  konfrontova n s éxisténcia lní m pro-
blé mém z ivota a smrti – a bohuz él né naposléd: 
tragicka  u mrtí  c lénu  rodiny ho zasa hla i pozdé ji. 
Na kr í z i s Ukr iz ovany m proto Myslbék pracoval 
vélmi soustr édé né , vlastné  ho dotva r él cély ch 
dését lét, néz  byl umí sté n na hrobku. Vypra ví  sé, 
z é si pu jc il z ma rnicé té lo jaké hosi néboz tí ka a 
vé s él jé v atélié ru, aby réalisticka  podoba byla 
dokonala . Pravda jé, z é umuc éné  té lo pu sobí  vél-
mi sugéstivné . Zéjmé na kdyz  jé jého u c inék rafi-
nované  podtrz én dlouhou bédérní  rous kou. Mysl-
bék si na drapé rií ch da val mimor a dné  za léz ét, 
vé dé l, z é néjsou jén zbytéc nou okrasou. Svu j kru-
cifix pak Myslbék vystavil dokoncé na préstiz ní m 
par í z ské m Salonu. Tam jéj spatr il téhdy néjslav-
né js í  sochar  August Řodin a prohla sil, z é léps í  
kr í z  jés té  névidé l. Ostatné  jédén z odlitku  tohoto 
kr í z é pak v Par í z i zu stal a dodnés jé nad jédní m 
z olta r u  baziliky Sacré -Coéur. 

 Řinghofférova hrobka sé nacha zí  v Kaménici u Prahy, létní m sí dlé rodiny u spé s né ho tova rní ka. 
V Řinghofférovy ch za vodéch v Prazé na Smí chové  sé vyra bé ly od poloviny 19. stolétí  z éléznic ní  vago -
ny, zar í zéní  pro pivovary a cukrovary, pozdé ji i tramvajé. Byl to podnik ryzé c ésky , i kdyz  v rodiné  sé 
samozr éjmé  mluvilo né mécky. Za první  républiky Frantis ék Řinghoffér, v por adí  uz  tr étí  toho jmé na, 
pr ipojil ké své mu koncérnu i tova rny v Kopr ivnici a Studé ncé, kdé sé rovné z  vyra bé ly osobní  i na -
kladní  z éléznic ní  vozy. Po druhé  své tové  va lcé byly podniky zna rodné ny, dostaly nova  jmé na a na 
Řinghofféry sé postupné  zapomné lo. Jéjich létní  sí dlo i hrobka cha tra  stranou vér éjné ho za jmu. Alé 
Myslbéku v Kristus pouta  népr étrz itou pozornost. Uz  Myslbék sa m por í dil né kolik bronzovy ch odlit-
ku . Dals í  kopié sé pak vyra bé ly z ru zny ch matéria lu  a v ru zny ch vélkostéch a vélmi u spé s né  sé proda -
valy. Dodnés jé moz no i u na s na trhu s umé ní m a staroz itnostmi narazit na répliky Myslbékova kr í z é 

 Myslbekův Kristus 
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v céna ch od né kolika tisí c do né kolika désí ték tisí c korun.  
     Pro nas i cí rkév sé stal typicky m, az  ikonicky m sochar  a r ézba r  
Frantis ék Bí lék. Jého éxprésionistické  vyklénutí  sécésní ho stylu 
vtisklo své ra z éstétické mu cí té ní  mladé  cí rkvé. Podobné  jako dé-
sign dr évé ny ch liturgicky ch pr édmé tu  v nas ich sboréch pozdé ji 
ovlivnil r ézba r  Joséf Kotyza. Nova  cí rkév programové  uplatnila mo-
dérní  umé ní , aniz  by propadla mo dní mu ky c i. Myslbék mladé ho Bí l-
ka zprvu odmí tal, alé pozdé ji ho pr écé jén vzal na milost. Jé to proto 
svy m zpu sobém paradox, z é vé svatoví tské  katédra lé dnés spatr í mé 
vélmi éxprésivní  krucifix Frantis ka Bí lka, ktéry  sé tam svy m modér-
ní m pojétí m snad ani néhodí . Néní  divu – kr í z  pro katédra lu zakou-
pil prézidént Masaryk, ktéry , jak zna mo, mé l ké katolické  cí rkvi 
dost daléko. Jiny m paradoxém alé taky jé, z é Joséf Va clav Myslbék 
nakonéc nézí skal zaka zku na pomní k Mistra Jana Husa, o ktérou 
tolik usiloval – jako dobry  vlasténéc i jako suvéré nní  autor monu-
ménta lní ch plastik.  
 Sochy Joséfa Va clava Myslbéka sé staly souc a stí  umé lécké ho ka -
nonu nas ého na roda. Praz sky  po-
mní k svaté ho Va clava jé snad néjdu -
léz ité js í m symbolém na rodní ho po-
litické ho a obc anské ho usilova ní . Né 
na hodou byla pra vé  zdé 28. r í jna 

1918 vyhla s éna C éskoslovénska  républika.  
     Snad vs échny tyto téndéncé a mys lénky sé spojily, kdyz  nads éní  
pr í slus ní ci nové  Cí rkvé c éskoslovénské  v ostravské  c a sti Za br éh nad 
Odrou v rocé 1932 dokonc ovali stavbu své ho nové ho modérní ho Hu-
sova sboru. S lo o pomé rné  strohou budovu, vé své  minimalistické  
prostoté  vlastné  vélmi odva z nou. Proto jé poné kud pr ékvapivé , z é do 
olta r ní ho prostoru néchali umí stit kr í z  vytvor ény  podlé Myslbékova 
vzoru.  S na vrhém pr is él c lén na boz énské  obéc, umé lécky  r ézba r  
Frantis ék Koupan. Kdyz  pak jého dí lo spatr ili, nikdo népochyboval, z é 
ténto kr í z  budé du stojnou protiva hou str í zlivé mu intérié ru. 
     Kaz dy , kdo do Husova sboru v Ostravé  – Za br éhu pr ijdé, océní  kon-
cépc ní  r és éní  prostoru. Jédnoduchost a za plava své tla jé vy mluvna . 
Klasicky pojaty  kr í z  kontrastujé s dominantní  géométrickou pravidél-
ností . V mnoha nas ich sboréch sé najdou kr í z é Frantis ka Bí lka. Alé Myslbéku v Kristus vyr ézany  zé 
své tlé ho jablon ové ho dr éva jé unika tní . Pravda, Husu v sbor v Prazé – Holés ovicí ch, otévr ény  v rocé 
1937, zí skal pro svu j intérié r také  Myslbéku v krucifix, jinou jého vérzi, rovné z  sugéstivné  pu sobivou, 
zéjmé na v kontrastu s prosklénou kupolí  v pozadí . 
     Kr í z  v za br éz ské m sboru jé zají mavy  jés té  tí m, z é v jého paté  jé umí sté n ka mén. Jé to c a st gotické  
ru z icé z klénby hradu Krakovéc. Kdyz  budovatélé  Husova sboru pr émy s léli, jak napojit svu j chra m na 
husitské  tradicé, oslovili radu stars í ch v na boz énské  obci v Ta bor é s prosbou o zasla ní  kaméné, ktéry  
by mohl by t pouz í t jako za kladní  ka mén stavby. Ta bors tí  skutéc né  dodali opracovany  blok 
z rozpadlé ho Kozí ho hra dku. Na tomto hradé  totiz  Mistr Jan Hus pu sobil a ka zal, kdyz  byl vypuzén 
z Prahy. Ta bors tí  alé zaslali také  c a st kaméné z klénby hradu Krakovéc. Zdé Hus poby val pr éd svou 
céstou do Kostnicé. (Dnés uz  by nébylo moz no bra t si kamény zé zr í cénin, ruiny jsou pama tkové  
chra né né .) Tak sé stalo, z é ka mén z Kozí ho hra dku jé vloz én do vné js í  zdi Husova sboru a goticka  ka-
ménna  ru z icé poslouz ila jako pata kr í z é. Tradicé sé sty kají  a prolí nají . Loka lní  sé propojujé 
s univérza lní m. I vé zda nlivé  prosté m a jédnoduché m Husové  sboru v Ostravé  – Za br éhu jé tak moz -
no nají t mnoho podné tu  k pr émy s léní , mnoho podné tu  k domy s léní  dobovy ch odkazu  a nadc asovy ch 
posélství . 

Vladimí r S ilér                                                                                                               
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 100 let náboženské obce CČSH v Ostravě - Heřmanicích 

Ténto rok si na boz énska  obéc 
Cí rkvé c éskoslovénské  husitské  
v Ostravé  – Hér manicí ch pr ipo-
mí na  jiz  100 lét své  éxisténcé. 
     Vznik té to na boz énské  obcé 
sé datujé ké dni 13. br ézna roku 
1921, kdy byla v téhdéjs í m hostinci 
Arséna Dosta la na boz énska  
obéc oficia lné  zaloz éna a zvolé-
na rada stars í ch. Na slédné  sé 
zac aly slouz it bohosluz by. Vu -
béc první  bohosluz ba byla od-
slouz éna na Vélikonoc ní  pondé -
lí  28. br ézna 1921 – pod s iry m 
nébém. Dals í m mí stém bohoslu-
z éb sé stala budova mí stní  s ko-
ly. 
     Zaloz éní  na boz énské  obcé jé 
vy jiméc né  i tí m, z é vznikla mézi 
první mi jiz  po rocé a nécély ch 
dvou mé sí cí ch od zaloz éní  vu -
béc první  na boz énské  obcé 
Cí rkvé c éskoslovénské  (15. lé-
dén 1920), shodou okolností  
nédaléko, v Řadvanicí ch u Os-
travy (dnés ní  mí stní  c a st os-
travské ho mé stské ho obvodu 
Řadvanicé a Bartovicé). 
     Cí rkév c éskoslovénska  na Os-
travsku v 20. a 30. létéch 20. 
stolétí  poc étné  rostla, jélikoz  

sí lilo vola ní  po vytvor éní  nové , 
na rodní , na Vatika nu néza vislé  
cí rkvé, jéz  by nava zala na tradi-
cé husitské  a c éskobratrské  na -
boz énské  réformacé. Postupné  
zac aly vznikat kostély (tzv. Hu-
sovy sbory) té to cí rkvé v okolí  
Hér manic. V rocé 1925 byl po-
stavén sbor v Řadvanicí ch, kté-
ry  sé dokoncé stal sí dlém Sléz-
ské  (1922–1950) a na slédné  
Ostravské  (1951–1961) diécé -
zé. Také  vznikl Husu v du m 
v Kunc ic ka ch a Husu v sbor vé 
Vratimové . V rocé 1926 byl oté-
vr én Husu v sbor na Slézské  Os-
travé  a rok poté  byl postavén 
Husu v sbor také  v sousédní ch 
Micha lkovicí ch. 
     Za kladní  ka mén Husova sbo-
ru v samotny ch Hér manicí ch 
byl poloz én dné 8. za r í  1935. 
Postavén byl v rékordní m c asé 
10 mé sí cu  a jiz  5. c érvéncé 1936 
na sva ték Cyrila a Métodé jé 
slavnostné  otévr én. Célkové  na -
klady na stavbu c inily 165 000,- 
Kc s. Ténto sbor sé stal poslédní  
cí rkévní  stavbou Cí rkvé c ésko-
slovénské  na Ostravsku. Na 
konci druhé  své tové  va lky c í tala 
hér manicka  na boz énska  obéc 
ví cé néz  1 000 c lénu . Na slédné  
ovs ém zac alo období  u tlaku na -
boz énství  v C éskoslovénsku. 
     Dnés na boz énska  obéc spada  
pod olomouckou diécé zi a sdru-
z ujé pr ibliz né  60 c lénu  néjén 
z Ostravy – Hér manic, pr édé-
vs í m séniorské ho vé ku. Boho-
sluz by sé v mí stní m Husové  
sboru na Vrbické  ulici konají  
vz dy v nédé li v 10 hodin a pr é-
va z né  jé védé éméritní  biskupka 
Jana S ilérova , ktéra  sé v rocé 
1999 stala vu béc první  z énou  
v biskupské m u r adu v postko-
munistické  Evropé . Na boz énska  
obéc také  spolupracujé s blí z-
kou Ř í mskokatolickou farností  

Ostrava – Hér manicé. V létní m 
období  sé konala dvé  sétka ní  
obou komunit. 
     Na období  tzv. „Dus ic ék“ si 
na boz énska  obéc pr ipravila pro 
své  pr í znivcé malou vy stavku 
fotografií  ké 100 létu m na bo-
z énské  obcé a 85 létu m Husova 
sboru.  

Vy stava budé v Husové  sboru 
pr í stupna  vé dnéch:  
 
30. 10.   od 14:00 do 16:00 h.; 
31. 10.  od 10:00 do 16:00 h.; 
1. 11.   od 14:00 do 16:00 h.; 
2. 11.   od 14:00 do 17:00 h. 
 
Pak budé ovs ém vy stavka da lé 
pr í stupna  minima lné  do koncé 
roku 2021 po pr édchozí  do-
mluvé  a také  vz dy hodinu pr éd 
nédé lní  bohosluz bou. 
 

David Chovanc í k 
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V létos ní m rocé si pr ipomí na mé 450.vy roc í  u mrtí  
Jana Blahoslava, kné zé a biskupa Jédnoty bratr-
ské , ktéry  sé narodil v Pr érové  (20. 2. 1523), a po 
né mz  nas i cí rkévní  pr édkové  nazvali kostél CC SH 
v Pr érové  jako Sbor Jana Blahoslava. Řa da bych 
jén pa r slovy pr ipoménula jého osobnost. 
 Jan Blahoslav byl ké své mu duchovénské mu 
povola ní  péc livé  pr ipravén studiém doma  
i v ciziné . Jého matka Katér ina byla horlivou c lén-
kou pr érovské ho bratrské ho sboru. První  vzdé la -
ní  dostal na bratrsky ch s kola ch v Pr érové  a Pros-
té jové , pozdé ji studoval v Goldbérgu, Witténbér-
gu, Kra lovci a v Basiléji, kdé ho ovlivnila zahra-
nic ní  réformacé, s ní z  sé sicé Jédnota bratrska  
néztotoz n ovala, alé hlédé la na ni v mnohé m 
s uzna ní m a u ctou. 
     Po na vratu zé studií  pu sobil Blahoslav 
v Jédnoté  bratrské  v Prosté jové  a v Mladé  Bolé-
slavi. Na ja hna a pozdé ji na kné zé byl ordinova n 
v rocé 1553 v Pr érové . Vé svy ch 34 létéch byl na 
sné mu vé Sléz anéch pro své  vynikají cí  dus évní  
vlastnosti zvolén za bratrské ho biskupa. Jého pu -
sobis té  bylo v Ivanc icí ch, kdé v rocé 1564 vys lo 
jého néjzna mé js í  dí lo – c ésky  pr éklad Nové ho 
za kona, ktéry  pr ékla dal pr édévs í m z r éc tiny a vs éch do-
stupny ch latinsky ch pr ékladu . Toto dí lo bylo za -
kladém pozdé js í  Biblé kralické . Vzdé lany  Blaho-
slav miloval staroc és tinu vé svy ch archaisméch, 
alé za rovén  sé snaz il dba t pr i pr ékladu na rytmic -
nost a libozvuc nost, néboť mé l na zr étéli, z é jého 
téxt budé pr édc í ta n v bratrsky ch sboréch. 
     Jan Blahoslav vynikal vzdé laností  i pastorac ní  

  Výročí úmrtí Jana Blahoslava    

horlivostí , ktérou vykona val jako biskup po célé  
jihoza padní  Moravé .  Zémr él bé hém vizitacé  
v Moravské m Krumlové  v r. 1571 pr éd 450 léty.  
     V Pr érové  na Horní m na mé stí  stojí  socha Jana 
Blahoslava, ktéry  drz í  v rukou knihu s na pisém 
„Biblé c éska “. Sochu zhotovil v rocé 1923 k 400. 
vy roc í  narozéní  vy znamné ho pr érovské ho roda -
ka Frantis ék Bí lék (1872–1941), c ésky  sochar , 
r ézba r , kéramik, grafik a architékt. 
     V knizé „Sborní k Blahoslavu v“ z roku 1923, 
ktérou ma mé v pr érovské  knihovné  na far é, mé  
zaujal popis Férdinanda Hréjsy o Janu 
Blahoslavovi:  
 „Jemu v křesťanství nešlo až tak o formy, o lite-
ru, nýbrž o jedno: o vnitřní obnovení (znovuzrození) člově-
ka Boží mocí a Boží milostí – jemu záleželo nejvíce 
na tom, aby křesťan byl člověk opravdový, který by 
se dal cele vésti Boží vůlí a nedbal nic, co z toho 
vzejde, jen když smí konat Boží vůli. Blahoslav tu 
před námi stojí jako člověk nejen nábožensky 
myslící, ujasněný, ale i jako člověk nábožensky 
žijící, který nemluví jen naučené věty, ale který to 
vše i prožil.“ 
     Z téxtu Blahoslavova „Rozžatá svíce“: „Za mék, 
c í m léps í  jést a hraz éné js í , vé ts í  stra z é potr ébujé. 
Tak c í m c lové k na boz né js í , ví cé sé ma  mí ti na pé -
c i. Jakoz  v slunci od pr irozéní  paprskové  ukazují  
sé, ktér í z  béz sluncé nérozézna vají  sé, tak béz 
své tla pravé ho duchovní ho, hr í chové  néby vají  
pozna ni ani rozézna ni.“ 
 

Aléna Milova , fara r ka CC SH v Pr érové  

Socha Jana Blahoslava od Františka Bílka na Horním náměstí v Přerově. 
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 Díkůvzdání za úrodu v Litovli 

V nédé li 3. r í jna 2021 jsmé spolu s dals í mi sbory 
slavili Dí ku vzda ní  za u rodu. Vé domi si toho, z é 
opravdu kaz dy  plod nas í  pra cé jé darém Boz í m, 
vzdali jsmé dí ky uspor a da ní m potravinové  sbí r-
ky. Ac koliv z ijémé v rélativní m blahobytu, sta lé 
jsou kolém na s bliz ní , ktér í  si némohou dovolit 
kvalitní  potraviny. Ať uz  jsou to matky samoz ivi-
télky s dé tmi, rodiny a jédnotlivci ohroz éní  éxé-
kucí , osamé lí  sénior i, nébo lidé , ktér í  jédnodus é 
némé li v z ivoté  tolik s té stí  jako my. Myslí mé sé, 
z é Bu h na s k nim posí la  s évangéliém, alé i s praktickou 
pomocí  (Jk 2,15—16). 
     Bé hém dvou ty dnu , kdy byla sbí rka vyhla s éna, 
jsmé shroma z dili pr és 100 kilogramu  potravin. 
Séstry a bratr i pr ina s éli mouku, trvanlivé  mlé ko, 
té stoviny, lus té niny, ry z i, cukr, alé tr éba i pérní c -
ky, sus énky c i pr ésní da vky pro dé ti. A néchybé ly 
i plody zé zahrad, jablka a or échy. Kaz dy  pr ispé l, 
c í m mohl. Napr í klad jablka sbí ral na své  zahradé  
na s  dvaadévadésa tiléty  bratr, a z é jich nébylo 
ma lo.  
     Sbí rku si v ty dnu na slédují cí m po Dí ku vzda ní  
odvézl pracovní k Potravinové  banky Olomouc 
(https://www.pbolomouc.cz/), ktéra  zajis ťujé 
sbí rky, spolupra ci s  r été zci obchodní ch céntér  
a vy robci potravin, a distribuci potravin po célé m 
Olomoucké m kraji.  
 

     Ř í kali jsmé si, z é ac koliv potravinova  sbí rka 
dopadla nad nas é oc éka va ní , sta lé jé to jén kapka 
v mor i. Avs ak poté s il na s dé kovny  é-mail od za -
stupcé Potravinové  banky Olomouc: 
„Často to bývá tak, že ti, kteří mají méně, mají nao-
pak více soucitu s těmi, kteří jsou na tom podobně, 
nebo hůře. Od nás tak do Vašeho sboru putuje vel-
ká poklona. Všem můžete vyřídit, že jejich potravi-
ny najdou své uplatnění a budou pomáhat 
v Olomouckém kraji …. Za každou trochu, která se 
u nás ve skladu objeví, jsme vděčni, obzvláště po 
letních měsících, kdy naše sklady zejí spíše prázd-
notou. … Pokud budete chtít podobnou sbírku zo-
pakovat, tak budeme samozřejmě rádi a nabízím 
Vám, jestliže budete potřebovat v této věci nějakou 
podporu a bude to v našich silách, tak Vám rádi 
poskytneme pomocnou ruku.“ 
     Jsmé vdé c ni Bohu, z é na m pr ipravil takové  
skutky, ktéré  své dc í  o Boz í  la scé a dobroté , a vé -
r í mé, z é budou i inspirací  pro dals í  sbory a jéd-
notlivcé (informacé o tom, jak lzé poma hat, nébo 
kam potraviny putují , naléznété na vy s é uvédé-
né m odkazu).  
 

Va clav Maté jka  

 Tak trochu jiná misie aneb DobroLitovel 

Vé dnéch 13. a 14. srpna sé v Litovli konala akcé, 
ktéra  moz na  né ktéré  pr ékvapila, jiné  oslovila – 
misijní  dny DobroLitovél. Jéjich hlavní m té ma-
tém bylo smí r éní , smí r éní  v rodiné , vé spoléc nos-
ti, mézi cí rkvémi… 
     Misijní  dny v Litovli byly vy jiméc né  v tom, z é 
Litovél byla vybra na spolu s dals í mi tr émi mé sty 
v républicé k jéjich por a da ní . Svojí  na vs té vou na s 
poctil Pavol Stréz o, kr ésťansky  misiona r  zé Slo-
vénské  républiky. Jého vélky m pr í nosém a tí m, co 
mu pr ina s í  ohlas, jé, z é doka z é podat posélství  
Nové ho i Staré ho za kona v podobé  srozumitélné  
souc asné mu, i névé r í cí mu posluchac i. Doka z é 
pr édloz it pr ésvé dc ivé  pr í bé hy zé z ivota, vé st 
k zamys léní  nad r adou ota zék nas ého z ití , sdé lit  
i na zory, ktéré  na s tak trochu „nadzvédly“, alé 
hlavné  s í r it nadé ji vé ví r é…  
     Jak ma lo dnés slys í mé „Miluj své ho bliz ní ho…“, 
snad proto na m pozitivní  naladé ní  v rodina ch, 

pra ci, vs éobécné  dobro vé spoléc nosti scha zí . 
     Mohli jsmé sé o tom pr ésvé dc it na r adé  pr éd-
na s ék por a dany ch v pa ték pro vé r í cí  a organiza -
tory akcé, v sobotu pak pro célou vér éjnost.  
 Té mata pr édna s ék byla tato: 
 
Odpus té ní  a smí r éní  v rodina ch a cí rkvi  
(P. Strežo a L. Haltofová) 
S ťa va pro manz élství  (manželé Čtvrtlíkovi)  
Vs échno zkouméjté a dobré ho sé drz té  
(Pavol Strežo) 
Otévr éné  o séxualité  néjén pro mladé   
(Pavol Střežo) 
 
     Jak moz na  i dodatéc né  nazna té, té mata byla 
opravdu zají mava  a jé s koda, z é sé jich néu c astni-
lo ví cé obc anu  Litovlé. 
     Misijní  dny doprova zél dals í  program. My vé r í -
cí  jsmé sé za zdar akcé modlili a prosili o poz éh-

https://www.pbolomouc.cz/
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na ní  v népr étrz ité m r été zci modlitéb. Program 
pro néjméns í  dé ti sé konal v cí rkévní  s kolcé Sva-
toja nék, v Light foot bistru mohly dostat zdarma 
Dobrozmrzlinu a Dobrotr í s ť. V parku pr éd Muzé-
ém sé pro stars í  dé ti por a dala Za bavna  olympia -
da. Hlavní  cénou v losova ní  byla projí z ďka kabri-
olétém. Célou misií  na s doprova zély hudébní  
chva ly, svu j sta nék mé ly u na mé stí  v Husové  uli-
ci. Dopolédné byl na na mé stí  por a da n Dobroc in-
ny  blés a k, jéhoz  vy nos byl vé nova n na pomoc sé 
zajis té ní m bydléní  pro matku samoz ivitélku. Dí -
ky vé ts í m financ ní m daru m sé podar ilo vybrat 
té mé r  50 tisí c korun. Byl zdé také  sta nék 
s kr ésťanskou litératurou, ktérou bylo moz né  zí s-
kat zdarma. Néchybé l sta nék duchovní  pomoci  
a pastorac ní ho poradénství , tady sé na vs té vní ci 
mohli své r it sé svy mi z ivotní mi starostmi, hlédat 
odpové di a podporu. 
     Cély  dén byla provozova na DobroKa va – ka va 
za dobry  skuték. Ta sé poda vala zdarma a byla 
pr ipravéna pro vs échny u c astní ky misié. Célkém 
bylo poda no té mé r  200 porcí  ka vy. Cénou za ka -
vu byl dobry  skuték, ktéry  jsté chté li vykonat pro 
své  bliz ní , pro pr ipoménutí  zapsany  na prouz ék 
papí ru. DobroKa va slouz í  pro podporu „léps í  na -
lady“ vé spoléc nosti. 

     Misijní  dén vyvrcholil po 20. hodiné . Pr édsta-
vitélé  mé sta, mí stostarosta Zdéné k Broza, pr ijali 
poz éhna ní  célé mu mé stu Litovli. Za stupci Ř í m-
skokatolické  cí rkvé a Cí rkvé c éskoslovénské  hu-
sitské  si vza jémné  z éhnali a odpous té li, spoléc né  
pak z éhnali vs ém vé mé sté , zéjmé na uc itélu m  
a lé kar u m. 
     Vystoupéní  hudébní  skupiny Timothy (sk) pr i-
védlo publikum ké chva la m a modlitba m. 
     Por adatéli misijní ch dnu  byli: Spoléc énství  
Light spacé, Ř í mskokatolicka  farnost Litovél, Hu-
su v sbor Litovél, Cí rkév advéntistu  sédmé ho dné, 

Mariiny misijní  ostru vky a dals í  cí rkvé a spolé-
c énství , za financ ní  podpory nadacé Crédo. 
     Misijní  dny byly pro na s vé r í cí  naplné né  rados-
tí  a poz éhnané , jsmé vdé c ni za znovuobjévéní  
bratrství  mézi cí rkvémi a doufa mé v uspor a da ní  
dals í ho roc ní ku. 
 
 
DOBROKÁVA V HUSOVĚ SBORU 
 
Mys lénka DobroKa vy si na s vs échny zí skala, na-
da lé jé v Husové  sboru v Litovli pro vér éjnost pr i-
pravova na kaz dou str édu a sobotu od 13 do 17 
hodin. Projékt DobroKa vy uvédl v z ivot pan Libor 
Hor éní , DobroKa vu poda va  na Zélné m trhu 
v Brné . Posla ní  DobroKa vy – ka vy zdarma za vy-
kona ní  dobré ho skutku – nadchlo bratra Jarosla-
va Řysé, zí skal pro ni célou nas i na boz énskou 
obéc a projékt DobroKa vy sé svoléní m pana Ho-
r éní ho nyní  réalizujémé v Husové  sboru v Litovli 
od kvé tna 2021. S pu vodní m za mé rém projéktu 
sé na m souc asné  otévr él prostor pro komunikaci 
s vér éjností , misijní  pu sobéní  a pr édstavéní  nas é-
ho Husova sboru. 
     DobroKa va byla ostatné  také  inspirací  pro na -
zév misijní ch dnu  v Litovli por a dany ch 13. a 14. 
srpna: DobroLitovél.   
     Poté s il na s vélky  za jém v dobé  por a da ní  Dné 
évropské ho dé dictví  dné 5. 9. 2021, kdy do nas é-
ho kostéla na DobroKa vu zaví talo az  50 na vs té v-
ní ku . Ka vu poda vala séstra Aléna Mackova , ktéré  
ténto dén pr inésl i r adu pr í léz itostí  k rozmluvé  
s na vs té vní ky. Jak na m sdé lila, byli to lidé  hlédají -
cí , ktér í  sé c asto i své r ovali sé svy mi z ivotní mi 
problé my… 
     Jé tr éba uvé st,  z é sponzorém DobroKa vy   
byl a jé na s  bratr Jaroslav Řys. Vélké  dí ky!  
 

Jana Motlova   



 

 15 

 Rozhovor s Jiřím Roubíkem 

Bratře Roubíku, 
ráda bych Vás představila li-
dem v naší diecézi, aby měli 
povědomí o činnosti vzděla-
ných laiků, kteří jsou ochotni 
i při své náročné profesi obě-
tovat svůj čas a úsilí pro naši 
církev. Moje první otázka je: 
Jste členem naší církve, jste 
v ní pokřtěn. Jaký k ní máte 
teď v dospělosti vztah? Co na 
této církvi máte rád? Co vám 
na ní naopak vadí – je-li něco 
takového? 
 
 Narodil jsém sé v rocé 1974, 
jako jédiny  pr í slus ní k c tvrté  gé-
néracé c lénu  Cí rkvé C éskoslo-
vénské  husitské . Mé ho pradé -
déc ka Karla na poslédní  césté  
doprovodil husitsky  fara r  uz  
v rocé 1921. Ja  sa m jsém byl po-
kr té ny  v mostécké  modlitébné  
bratrém Vladimí rém Bubéní -
kém. Jénz é ví ra jé dar, ktéry  né-
ní  samozr éjmost a nélzé ji zí s-
kat kr tém ani c lénství m v cí rkvi. 
Mojé césta ké Kristu rozhodné  
névédla pr í mo. Jako kluk jsém  
o vélky ch sva tcí ch sicé s rodic i 

chodil na bohosluz by, nic ému 
jsém alé nérozumé l a ani staro-
bylé zné jí cí  pí sné  mé  nébavily. 
Jako asi vé ts ina dé tí  jsém sé pr i 
obr adu nudil a té s il sé, az  z té  
chladné  mí stnosti pu jdémé zpé t 
do tépla nas ého bytu. Doma 
jsém sé toho také  mnoho nédo-
vé dé l, protoz é pro mojé rodic é 
byla ví ra né co hlubocé intimní -
ho a osobní ho, o c ém sé s dé tmi 
némluví . Muséli o tom tédy mlu-
vit jiní . První m, s ky m jsém sé 
sétkal, byli jéhovisté . Bylo to 
té sné  pr éd zmé nou réz imu 
v rocé 1989, a scha zéní  sé po 
bytéch ké spoléc né mu pr édc í ta -
ní  strojné  i ruc né  opisovany ch 
téxtu  na mé  pu sobilo jako odbo-
jova  c innost. C í m dé lé jsém sé 
alé zapojoval, tí m ví cé jsém vní -
mal lidskou manipulaci a du-
chovní  pra zdno. Nas té stí  jsém 
némé l pr í lis  potí z í  vc as odéjí t. 
Dals í  mojé césta védla pr és cha-
rismaticky  sbor, ktéry  ovlivnil 
célé  mojé dospí va ní . Do tohoto 
sboru totiz  vstoupilo mnoho 
my ch kamara du  a kamara dék,  
a cí rkév sé tak stala mí stém, kdé 
jsmé sé potka vali a débatovali  
o Bohu. Né kolikahodinové  shro-
ma z dé ní  béz usta léné  liturgié, 
prokla dané  jédnoduchy mi mé-
lodicky mi pí sné mi uz  mé  nénu-
dilo. Alé i zdé jsém zac al pociťo-
vat lidskou manipulaci, coz  vy-
u stilo v mu j vzrus ény  odchod. 
Na vysoké  s kolé v Prazé jsém sé 
sétka val s kr ésťany ru zny ch dé-
nominací , alé sa m jsém sé ni-
kam aktivné  nézapojil. Po pr é-
sté hova ní  na Moravu jsém sé 
zapsal v Olomouci v Husové  
sboru do na boz énské  obcé a svoji ví ru 
rozví jél v ra mci cí rkvé my ch 

pr édku , Cí rkvé c éskoslovénské  
husitské , sé ktérou postupné  
sta lé pévné ji propojuji svu j z i-
vot. Jako pr ésvé dc éné mu pro-
téstantovi mi vyhovujé, z é sé 
hla sí  k odkazu své tové  a c éské  
réformacé. Jé pro mé  du léz ita  
jéjí  na rodní  a vlasténécka  orién-
tacé. A konéc né  bych si pr a l, aby 
zu stala pévna  vé ví r é a kr ésťan-
sky ch za sada ch takova , jakou si 
j i  pr édstavoval  Karél Farsky ,  
i kdyz  sé poty ka mé s odlivém 
za jmu vé r í cí ch, jsém si jisty , z é 
kokétova ní m s idéologiémi, kté-
ré  sé v poslédní ch dvou déséti-
létí ch rozs ir ují  v urc ité  c a sti 
spoléc nosti, nové  c lény nézí ska -
mé a ty souc asné  ztratí mé. 
 
Jste členem diecézní rady, to 
samozřejmě zabere spoustu 
Vašeho času, vzhledem k Vaší 
rodině a profesi – dokážu si 
představit, že je to často těž-
ký úděl, který Vám zasahuje  
i do osobního života. Proč jste 
se rozhodl pracovat pro 
diecézi a jak k tomu došlo? 
 
 Né kolik lét poté , co jsém sé 
zapsal v Olomouci do na boz én-
ské  obcé, oslovil mé  bratr fara r  
Jaroslav Kr iva nék. Vyhlédal si 
mé  v séznamu podlé profésé, 
protoz é potr éboval probrat  
aktua lní  stavébní  stav kostéla  
a jého statické  zabézpéc éní .   
I kdyz  jsém mu téhdy asi pr í lis  
népomohl, zu stali jsmé v kontaktu. 
Kdyz  sé blí z ila volba nové  
diécé zní  rady, poz a dal mé , zda 
bych nékandidoval. Bylo to 
v dobé , kdy jsém sé rozhodl 
pr érus it svojé angaz ma  
v loka lní  politicé, a mé l jsém fa-

Ve druhém čísle časopisu Setkávání vám přinášíme rozhovor s bratrem Ing. Jiřím Roubíkem, Ph.D., architek-
tem, který je členem náboženské obce Olomouc, je místopředsedou Diecézní rady a také poradcem v oblasti 
stavebnictví a realit.  
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lés ny  pocit, z é budu mí t spoustu 
volné ho c asu. Proto jsém kandi-
daturu pr ijal. 
 
Co Vás těší ve volném čase? 
 
Nakonéc z mé ho volné ho c asu 
mnoho nézby va . Vé ts inu c asu 
zabí ra  mojé pra cé, zvla s té  
v dnés ní  turbuléntní  dobé , ktéra  
pr inésla vélkou popta vku po 
vés kéry ch profésí ch vé stavéb-
nictví . To alé néznaména , z é 
bych nédoka zal naplnit jaké ko-
liv mnoz ství  c asu, ktéry  by mi 
byl dopr a n naví c. Jé toho mno-
ho, c í m bych sé chté l zaby vat. 
Vra til bych sé ké sborové mu 
zpé vu i hr é na hudébní  na strojé. 
Řa d jsém hra l na klaví r nébo 
bavil vésélou spoléc nost hrou 
na harmoniku. Vélky m dobro-
druz ství m pro mé  jé filatélié. 
Zí ska va ní  a uspor a da va ní  zna -
mék népr ina s í  jén klid, moz na  
podobny  klidu pr i vys í va ní  go-
bélí nu  podlé pr édloh, alé i zé-
mé pisné  a historické  pozna ní . 
Od mala jsém miloval vlaky.  
A kdyz  jsém dostal svu j první  
startovací  sét, bylo zr éjmé , z é jé 
mi blí zké  i modéla r ství . Obc as si 
vézmu do ruky kní z ku, alé né-
zr í dka nad stra nkami usnu. 
Ma m ra d turistiku a pr í rodu,  
a dnés uz  bych mézi koní c ky 
zar adil i pra ci na zahradé  a ko-
lém domu. 
 
Jak vidíte Vy, odborník, bu-
doucnost našich nemovitostí? 
Co byste poradil nábožen-
ským obcím, které postrádají 
finanční prostředky na opra-
vy svých sborů? Je šance naše 
sbory udržet a jak?  
 
Nas é cí rkév byla spoléc né  
s ostatní mi cí rkvémi hozéna do 
vod, vé ktéry ch zatí m néumí  
plavat. Nas í m prioritní m u ko-
lém jé invéstovat prostr édky, 
ktéré  ma mé k dispozici, aby by-

lo zajis té né  budoucí  financova ní  
c innosti diécé zé i jédnotlivy ch 
na boz énsky ch obcí . S ohlédém 
na nas é zkus énosti a pérsona lní  
obsazéní  alé pr í lis  moz ností  né-
ma mé. Invésticé do podí lovy ch 
fondu , cénny ch papí ru , krypto-
mé n c i komodit sé uka zaly jako 
krajné  rizikové  a z hlédiska 
dlouhodobé  udrz itélnosti jako 
névhodné . Némovitosti tak bu-
dou pravdé podobné  v céntru 
nas í  pozornosti trvalé. 
Z du vodu  cénové ho vy vojé na 
trhu s némovitostmi alé spí s é 
budémé invéstovat do vlastní ho 
majétku na u kor na kupu. Stav 
némovitostí  v majétku jédnotli-
vy ch na boz énsky ch obcí  v ra mci 
nas í  diécé zé jé vélmi odlis ny . 
Obvyklé tam, kdé jé na boz énska  
obéc z iva , jsou i stavby v ra mci 
moz ností  udrz ované , vyuz í vané , 
a pokud jsou pronajaté ,  jsou  
i vy znamny m zdrojém pr í jmu 
na boz énsky ch obcí . Ovs ém na -
boz énské  obcé poty kají cí  sé 
s nédostatkém c lénu , mají  zpra-
vidla potí z é i sé s patny m sta-
vém svy ch objéktu  a jéjich u drz -
bou. Tam, kdé jé situacé néu -
nosna , zvaz ujé diécé zní  rada 
pr évédéní  ohroz ény ch némovi-
tostí  do majétku diécé zé, aby 

zajistila jéjich kompléxní  rékon-
strukci a na slédné  ékonomické  
vyuz ití . Řozhodné  sé néjédna   
o né jaké  vyvlastn ova ní  na bo-
z énsky ch obcí , protoz é pr évé-
déné  némovitosti mohou po do-
hodé  da lé vyuz í vat. Diécé zé ta-
ké  poma ha  spolufinancovat in-
vésticé na boz énsky ch obcí . Vé -
r í m proto, z é sé v pru bé hu c asu 
podar í  uvé st vs échny némovi-
tosti v majétku na boz énsky ch 
obcí  i diécé zé do na léz ité ho sta-
vu. Vy nosy z nich spoléc né  
s vy nosy z nové  por í zény ch né-
movitostí  na m pak pomohou 
zabézpéc it na klady na chod 
cí rkvé.  
 
A nakonec mám lehčí otázku: 
co teď rád posloucháte?  
 
V souc asnosti si ra d pous tí m 
filmovou a va z nou muziku. 
Ma m ra d intérpréty jako jsou 
„Piano guys“, „Lindséy Stirling“, 
c i „Two céllos“. 
 
Bratr é, vélmi dé kuji za va s  c as  
a za rozhovor.  

Monika Bartkova  
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 O dveřích - poetická adventní úvaha  

Biblické texty: Př 8,1—4; Ko 4,2—6; J 10,7 
 
Přátelé, 
máme advent. Dnešní nedělí začíná pro křesťany 
nový církevní rok. Řeknu rovnou, že naše adventní 
úvaha bude spíše poetická než exegetická. Advent, 
to je takové zvláštní – nejen obrazné – otevírání dve-
ří na naší cestě k vánočnímu tajemství, které nás při-
vádí až k dveřím štědrovečerním. 
 A za nimi je: Betlém! Stačí vzít za kliku a vejít ro-
zechvěle skrze dveře vzpomínek do světnice svého 
dětství. Ach, a tam, pod rozzářeným stromečkem 
papírový betlém s hvězdou na drátku! Kolikrát sklonil 
jsem ji k děťátku?  
     Ano, přátelé, už je to skoro za dveřmi! Ovšem bet-
lém našich vzpomínek není obsazen vojáky, jako Bet-
lém skutečný. Izraelská armáda nepočítá, že by se  
z Betléma stáhla. Největší nebezpečí teroristických 
útoků hrozí Betlému právě o Vánocích. To je smutná 
zpráva pro všechny lidi dobré vůle. 
     Ale vraťme se k našemu tématu, jímž jsou dveře. 
Ve všech třech dnešních biblických textech toto slovo 
zaznělo. „Kéž Bůh otevře dveře našemu slovu“ (tak 
jsme to četli z Pavlova listu do Kolos), aby naše úva-
ha měla „hlavu a patu“! 
     V biblickém světě má slovo dveře hluboký nábo-
ženský význam. Vezmete-li např. nepřekonatelný 
Biblický slovník Adolfa Novotného, žasnete, jak je 
heslo „dveře“ obsáhlé. Kolik je v Bibli vyvrácených, 
zavřených, ale i otevřených dveří! 
 Dveře, které před námi někdo zavřel, to jsou 
smutné dveře. Ty rozdělují. Otevřené dveře, ty spojují. 
Kdysi dávno jsem napsal básničku:  
 „Vymalujte si mne jako vrátka zelená. / Jako louku polní. / 
Klíč zahoďte každý. / Chci být vrátka zelená / otevřená navždy.“
 A hle! Mladická touha po otevřenosti trvá dosud.  
      Řekl jsem, že advent je takové otevírání dveří na 
cestě k Božímu tajemství. Otevřené dveře – a ty nás 
o adventu nejvíce zajímají – jsou v Písmu vždy symbolem na-
děje. Je tu někdo, kdo mne očekává, má o mne zá-
jem. Obraz Hospodáře, vyhlížejícího ze dveří návrat 
marnotratného syna (L 15,11—32), to je obraz sa-
motného Hospodina, který je láska, a který mu vybí-
há v ústrety! Aby ho objal! A řekl mu to nejvstřícnější 
ze všech nejvstřícnějších slov: „Pojď, vejdi a raduj se 
v domě svého Otce.“  
      A co nám říká o sobě Ježíš v našem dnešním 
evangelijním čtení? „Já jsem dveře, kdo vejde skrze 

mne, bude zachráněn...“ Hluboký eschatologický vý-
znam těchto dveří, jimiž je Ježíš, si vyložíme jindy. 
Nejlépe v neděli Dobrého pastýře, při sčítání oveček. 
Teď si jen řekněme, že být otevřený Božím tajem-
stvím je nejpřednější vlastností víry. 
     „Jdi do otevřena, příteli!“, říká v jedné své básni 
Jiří Orten. Tento mladý a tragicky zemřelý židovský 
básník věděl, že je to sám Bůh, „kdo otevírá dveře 
slovu“. Ale i člověk si ze své strany má tyto dveře po-
máhat otevřít. Čím? „Poslušností a pokáním.“ Tak 
praví 20. verš 3. kapitoly knihy Zjevení.  
     Pojďme v této naší adventní úvaze (cestou k Bet-
lému) otevřít nejen dveře metafyzické, eschatologic-
ké, ale i dveře fyzické, skutečné. Dveře kostelů. Bude-
te-li o Vánocích chodit sami či s dětmi dívat se na 
jesličky, nezapomeňte si všímat dveří, kterými bude-
te do chrámů vcházet i vycházet. Ty dveře vás mo-
hou přimět k zamyšlení. Ovšem nejen dveře, ale  
i jejich kliky.  
     Dám příklad: pravda, je z jiného města, ale k naší 
adventní úvaze se pěkně hodí. V městečku Hainburg, 
kousek za slovenskou hranicí na trase Bratislava—
Vídeň, je kostel. „Kliku těch kostelních dveří tvoří ru-
ka z mosazi, která drží mosazný kolík, přičemž kolík 
představuje rukojeť a ruka tvoří otočný bod, osu.“ 
Tak přesně zní uměnovědný popis.  
     Tedy než vejdu ze světa světského do světa sa-
králního, podám si ruku s rukou kliky. Adié, světský 
světe! Ale co to? Na vnitřní sakrální straně dveří má 
klika ještě zvláštnější tvar. Tvar Měsíce, který má 
rozšklebenou tvář s vyplazeným jazykem! Představte 
si: vycházíte ze svátostného prostoru a ten se s vámi 
loučí vyplazením jazyka! Proč asi? 
      Víte, staří umělci si dokázali vyhrát s každou ma-
ličkostí. Bůh je v detailu, říkali. A každý detail hovořil 
řečí obrazů, symbolů, stejně jako Bible hovoří řečí 
symbolů, parabol, alegorií a podobně. Na některých 
kostelních dveřích je klika v podobě Adama a Evy. 
Proč? Protože Adam a Eva jsou „dveřmi“ k dějinám 
lidstva. Není náhodou, že Adam a Eva mají svůj svá-
tek právě o Štědrém dni. 
      Dveře kostela svatého Marka v Benátkách, kam 
jezdí dost „našich“ lidí, mají kliku stylizovanou do 
podoby okřídleného lva s knihou mezi drápy. Proč? 
Protože atributem svatého Marka je okřídlený lev, 
neboť Marek své evangelium začíná kázáním Jana 
Křtitele na poušti a králem pouště je – lev. A knihou 
mezi drápy lva je Markovo evangelium. A tak dále. 
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      Ale vraťme se ke klice kostela v Hainburgu s roz-
šklebenou měsíční tváří s vyplazeným jazykem. Ta 
klika mně irituje! Hodí se to vůbec vyplazovat jazyk 
na člověka, který vychází z kostela?! 
      A proč ne! Vždyť ta klika by se hodila i do našich 
kostelů! Ona nám říká: Poslyš, křesťane, cos tady tu 
hodinu při bohoslužbách vlastně dělal? Jo, ty si mys-
líš, že ses tady zbožně a soustředěně modlil? Nebude 
na tebe náhodou pasovat žertovná glosa sestry fa-
rářky Spáčilové: „Skončilo se kázání, všichni domů 
uhání. Kázání se líbilo, nevíme, o čem bylo.“? 
      Ruku na srdce, křesťane! Prvních pět minut jsi 
zjišťoval, kdo tady je a kdo chybí. No, mohlo nás tu 
být víc, když vyloženě nemrzne. Ale stejně, je to pěk-
né, jak se ten mladý farář Jarek snaží tento černovír-
ský kostelík křísit z mrtvých i touto pobožností. I když 
to kázání bratra Valuška, prý adventní, je nějaké div-
né. Kázačku mohl umět aspoň zpaměti. Jako farář 
Konvalinka. Prosinec je zatím mimořádně teplý. Kdy 
byla vůbec naposledy „ladovská“ zima? Ty děti fará-
ře Křivánka jsou fakt kouzelné. Radost i starost. Ja-
kého budou mít Mikuláše? A hele, tam v rohu je pa-
vučina! Právě tam sahala stoletá voda při potopě 
1997 a plavaly lavice! Vždyť my tu sedíme jakoby 
pod hladinou! A tak dále. 
     Přátelé, i mne cestou k Betlému napadají ne-
adventní myšlenky. Musím uznat, že umělec, který 
před staletími vytvořil kliku s měsíčním obličejem, 
který na mne vyplázne jazyk, když vycházím z koste-
la, musel být moudrý muž, který znal lidi a viděl do 
nich. 
     I když zde v černovírském kostelíku takové festov-
ní dveře s měsíční klikou nemáme – usmějme se. Ja-
ko by tu ta klika byla „virtuálně“ s námi. S námi, kte-

ré pěkně prokoukla. 
     Příště se budeme snažit soustředit více na věci 
Boží než na pavučinu v levém horním rohu. Fakt! 
Opravdu! 
     A já slibuji, že se kazatelsky vyprecizuji natolik, 
abych se aspoň letmo připodobnil k těm, o nichž 
nám dnes ve vstupním čtení řekla kniha Přísloví: 
„Blaze těm, kdo Hospodinu naslouchají, bdí u jeho 
dveří a střeží veřeje jeho vchodu.“ 
      Přátelé, jak jsem již řekl, advent, to je průchod  
k vánočnímu tajemství. Průchod dveřmi s klikou, kte-
rá nás chce přimět k zamyšlení. Aby se nestalo, že 
bychom v čas adventní probíhali supermarkety s pl-
nými vozíky zboží a žádných Božích dveří si nevšimli. 
Neb supermarkety kliky nemají. Pak ať na nás všech-
ny měsíční obličeje vypláznou jazyk. 
      Přátelé, přál bych vám, přál bych sobě, abychom 
v souvislosti s naší adventní „dveřní“ úvahou mohli 
ve finále adventu, to je o Štědrém večeru, zakusit 
před betlémským chlévem, hospodou či jeskyní to, co 
se pokusil vyjádřit básník těmito verši: 
 

Dnes v noci vejít smím 
dveřmi touhy své 

a otevřeno nechat 
a smysly živit štědře. 

 
Dnes prostřeno mi světlem, 

dnes svítí Betlém 
i v temné kouty bezcitné, 

ke Golgatě až.                                                                            
Amen! 

 
Rostislav Valušek 

 Služba dětem s učebnicí Kořínky víry 

Nas i pra ci s dé tmi vní ma m jako jédnu z néjzodpové dné js í ch c inností . Sta lé sé pr ésvé dc ujémé, o véli-
ké  pravdé , z é co do dé tí  vloz í mé, to sé sta va  za kladní mi hodnotami, na ktéry ch uz  samy stavé jí . Jé to 
pro né  urc ité  pénzum duchovní ch a mravní ch hodnot, o ktéré  sé mohou opr í t i v dospé losti. Pr i vy ucé 
pouz í va mé uc ébnici „Kor í nky ví ry“, u ní z  océn uji jéjí  formu pr í stupnou a blí zkou dé tém. Vy hodou jé 
c asové  c léné ní . Hlavní  jé alé radost zé spoléc né  pra cé, z moz nosti sé podé lit o své  na zory, vlastní  vi-
dé ní  své ta. Dé ti si uvé domují  své  mí sto vé spoléc énství  nas í  cí rkvé a céní  si ho. Napr í klad pr i malova -
ní  zhmotn ujémé své  pr édstavy. O rodiné , o jédnotlivy ch liturgicky ch období ch. Inténzivné  spoléc né  
proz í va mé Va nocé, Vélikonocé, alé také  pr édstavy o Jéz í s i a jého uc édní cí ch.  
 Vélky  pr í nos spatr uji i v létní ch ta boréch, jéjichz  hlavní  organiza torkou jé séstra fara r ka Milova . 
Vs ichni u c astní ci pak ra di vzpomí nají , té s í  sé na své  kamara dy. Toto období  pra zdnin jé pak inspirují -
cí  po cély  rok. Jé pro na s dospé lé  obohacují cí  vidé t, jak v dé téch ví ra sí lí  a doslova zapous tí  kor í nky 
do jéjich dus í , v souladu s na zvém uc ébnicé.  
 

Ivana Řichtérova , na boz énska  obéc CC SH v Ostravé  – Staré  Bé lé  
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 Celocírkevní setkání mládeže v Hradci Králové  

Ve dnech 17. 9 - 19. 9. 2021 proběhlo celocírkevní setkání mládeže v Hradci Králové, jehož se zú-
častnili i naši mládežníci z olomoucké diecéze. 
  
Vydali jsmé sé do Hradcé Kra lové  sé stars í mi dé tmi (nad 12 lét) z létní ho kr ésťanské ho ta bora zé So-
botí na, nakonéc na s jélo célkém 17, coz  bylo asi pr ékvapéní  pro por adatélé, protoz é z olomoucké  
diécé zé jézdí  vz dy jén jédnotlivci – také  jsmé potkali v Hradci jés té  dvé  mladé  séstry z olomoucké ho 
sboru, ktéré  zpí vají  v chva lí cí  skupiné  na vé ts iné  célocí rkévní ch sétka ní . Vloni sé tato akcé nékonala 
kvu li covidu, tak jsmé sé té s ili na program i na spoléc énství  s ostatní mi mla déz ní ky z nas ich na boz én-
sky ch obcí  z célé  cí rkvé, a myslí m, z é nikdo nébyl zklamany .  
 Na zév byl: „Vzhu ru, kdo z í zní té, pojďté k voda m. (Izaja s  55,1a)“ a sétka ní  sé konalo v Hradécké m 
sboru, jéhoz  prostor jé vytvor én jako jédna vélka  loď, a tí mto na s i uví tal bratr biskup Pavél Péchanéc 
a séstra fara r ka Frantis ka Pospí s ilova . Célé  sétka ní  probí halo v duchu zpé vu kr ésťansky ch pí sní , 
modlitéb, divadla k vy roc í  zaloz éní  cí rkvé, pr édna s ék, hér i spoléc ny ch procha zék.  
 V programu jsmé mé li zají mavy  workshop s na zvém „sédm osvé z ují cí ch drinku “, kdé jsmé pr é-
my s léli nad sédmi sva tostmi v nas í  cí rkvi – s tí m byla spojéna odpolédní  procha zka kolém r éky Labé, 
kdé jsmé nad jédnotlivy mi sva tostmi vé dvojicí ch diskutovali a takto jsmé sé i séznamovali 
s ostatní mi. Zají mava  byla také  débata s bratrém patriarchou Toma s ém Buttou, ktéra  probí hala vtip-
né  a néforma lné , nébo i véc érní  koncért kapély Goji. Sétka ní  mla déz é bylo ukonc éno nédé lní  boho-
sluz bou, opé t v zamys léní  nad „vodou z ivota“, ktérou jé Kristus. 

Aléna Milova  

Pa ty m rokém si pronají ma mé katolickou faru v Sobotí né  na dé tské  ta bory olomoucké  diécé zé. Oblí bi-
li jsmé si toto mí sto a jé to pro na s uz  zna mé  prostr édí , takz é v térmí nu 1. 8. – 7. 8. 2021 jsmé opé t 
pr ijéli, 32 dé tí  a 9 dospé ly ch, do tohoto jésénické ho za koutí  malé  vésnicé Sobotí n. 
     Ta bor jsmé nazvali: „Pr éz í t v lésé, pr éz í t spolu, pr éz í t z ivot“ a opravdu né ktéré  moménty byly  
o pr éz ití , ať souté z é, vy lét i poc así . Alé vs é jsmé nakonéc s radostí  a duchovní m doprova zéní m séstry 
fara r ky Lucky Haltofové  „pr éz ili“ a proz ili. A odva z éli jsmé si spoustu néopakovatélny ch za z itku . 
     Moc dé kuji vs ém védoucí m, Vas kovi, Daniélovi, Mircé a Alc i, kuchar ka m Ivc i a Pa ji, zdravotnici Alé-
né , fara r cé Luccé a vs ém dé tém, z é byli ochotni si uz í t spoléc né  pr a télské  a pr í jémné  dny na zac a tku 
srpna. Dé kuji vs ém na boz énsky m obcí m, ktéré  na s podpor ily modlitbou i financémi. 
     Dé kuji olomoucké  diécé zní  radé  i olomoucké mu biskupovi za podporu. 

 
Aléna Milova , védoucí  ta bora a fara r ka z Pr érova 

 Diecézní dětský tábor Archa v Sobotíně 
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 Ze setkání bude setkávání... 

Opravdu pr í jémné  bylo sétka ní  né ktéry ch by valy ch a souc asny ch c lénu  diécé zní  rady olomoucké  
diécé zé, ktéré  inicioval bratr biskup. Za slunéc né ho dné v sobotu 25. za r í  vé Vélké m U jézdé  v pénzio-
nu Myslivna dostala prostor radost, z é na sébé sta lé myslí mé, z é si néjsmé lhostéjní  a léz í  na m na srd-
ci nas é cí rkév, nas é diécé zé, a pr édévs í m lidé  v ní  – i ti, ktér í  uz  svou pra ci a svu j c as odvédli a téď slé-
dují , jak si védou jéjich na stupci. Po biblické m zamys léní  a u vodní m pozdravu sé vzpomí nalo, odpoví -
dalo na dotazy, rozpra vé lo a u smé vy str í dala konzumacé chutné ho obc érstvéní  – dokoncé néchybé l 
ani „husitsky “ dort. Zé sétka ní  sé tak snad stané kaz doroc ní  sétka va ní , tr éba i s té mi, ktér í  létos né-
mohli by t pr í tomni – jako vy raz dí ku  za odvédénou pra ci a také  jako symbol toho, z é vs ichni sta lé 
jdémé spolu…  
 

Gabriéla Bjolkova   

 A setkání podruhé… tentokrát pro předsedy rad starších 

V sobotu 16. 10. sé v Husové  sboru v Ostravé  – Svinové  uskutéc nilo sétka ní  pr édsédu  rad stars í ch 
olomoucké  diécé zé. V u vodu probé hla bohosluz ba, ktérou slouz ili bratr biskup Toma s  Chytil a bratr 
fara r  David Pr ichystal.  
 Bratr Pr ichystal si poté  pr ipravil pro vs échny pr í tomné  aktua lní  informacé pro pra ci na boz én-
sky ch obcí  a du léz ité  pasa z é z r a du  CC SH. Na slédovala diskuzé a prostor pro dotazy. Sétka ní , ktéré  
bylo vní ma no jako vélmi pr í nosné , bylo zakonc éno néforma lní m posézéní m.  
 Bratr i a séstry tak mé li moz nost sé lé pé poznat a sdí lét zkus énosti zé svy ch na boz énsky ch obcí . 
 

Lucié Gudrun Pétérova  

Jeden muž přišel za knězem s otázkou: „Otče, pročetl jsem celou Bibli, porozuměl 

jsem trojičnímu tajemství, dogmatu o neposkvrněném početí, pochopil jsem všechno 

o působení svátostí a církvi jakožto mystickém těle Kristově. Ale jedna věc mi stále 

uniká… „A co je to, synu?“ „Stále nevím, co se stalo s Josefovou dílnou…“ 
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 KUK aneb Kam za uměním a kulturou 

I přes nepříznivé podmínky, které zapříčinila epidemiologická situace, se podařilo uskutečnit mnoho zajíma-
vých akcí. V prostorách Husových sborů to byly koncerty konané v rámci Svatováclavského hudebního festi-
valu. V Husově sboru na Slezské Ostravě zazněly v sobotu 4. 9. tóny klavíru v podání Klavírního kvarteta  
Josefa Suka a 5. 9. rozezněly klavír prsty Federica Colliho při klavírním recitálu. Italské baroko pro kontraalt 
si návštěvníci mohli vychutnat 27. 9. v Husově sboru ve Staré Bělé.  
 
Již po desáté uspořádala Náboženská obec Církve československé husitské v Olomouci tradiční Svatováclav-
skou pouť v Černovíru. 
 
Připravované akce: 
 Koncerty „hudební výlety“ v rámci Svatováclavského hudebního festivalu pod názvem BACH, HÄNDEL, 

ZELENKA: DUŠE BAROKA, na kterých zazní skladby opravdových mistrů barokní hudby v podání výji-
mečných moravskoslezských interpretů, se uskuteční 3. 12. v 18 hodin v Dolním Benešově v kostele sv. 
Martina a 4. 12. v 18 hodin ve Staré Bělé v kostele sv. Jana Nepomuckého. V rámci tohoto festivalu 
proběhne 14. 12. v 19 hodin v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě koncert VUS ONDRÁŠ CESTA 
SVĚTLA, hudební cyklus vyprávějící příběh narození Ježíše Krista a lidových Vánoc. 

  Rybova Česká mše vánoční a Honeggerova Vánoční kantáta – to je pro změnu program koncertu, kte-
rý se koná 22. 12. v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy a který povede dirigent Chuhei Iwasaki. 
Sváteční atmosféru umocní také Koncertní sbor Permoník.  

  Vánoce doma s hudbou našich autorů, to je název mimořádného koncertu, který se koná 16. 12.  v 19 
hodin v olomoucké Redutě. Pod taktovkou dirigenta Petera Valentoviče vystoupí pěvecké sbory a vy-
braní sólisté z řad Moravské filharmonie Olomouc. Zazní skladby Jiřího Ignáce Linky, Františka Xavera 
Brixi či Josefa Schreiera. 

  V Husově sboru v Olomouci 17. 12. v 19 hodin proběhne adventní benefiční koncert pro Dětské cen-
trum Chocerady, na kterém vystoupí Richard Pachman. 

  V pondělí 13. 12. 2021 v 17 hodin se uskuteční na farní zahradě u Husova sboru v Ostravě – Svino-
vě Živý betlém. Poetické pásmo mluveného slova a hudebních vstupů potěší malé i velké. Vánoční pís-
ně a koledy hraje kapela Ode zdi ke zdi. V kostele budou umístěny betlémky výtvarnice Dagmar Štěpá-
nové.  

 Advent s orchestrem Brač dne 3. 12. v 18 hodin v modlitebně CČSH ve Studénce. 
 Létající rabín – tradiční židovská hudba zazní 27. 11. v 18 hodin v Husově sboru ve Staré Bělé a tamtéž 

můžete navštívit koncert ZUŠ a hostů 12. 12. v 16 hodin. 
 Koncert Waldorfské základní školy Ostrava se koná v Michálkovicích 21. 12. Od 13 hodin. 
 V Husově sboru v Rychvaldu můžete navštívit 5. 12. koncert ZUŠ Rychvald v 16:30 hodin, 12. 12. au-

torský folkový koncert – Duo Robin a Sylvie – v 16:30 hodin a 19. 12. v 16:30 hodin zazní Biblické písně 
v podání Ludmily Zálesné. 

 V Husově sboru v Litovli se dne 11. 12. 2021 v 17:00 h. uskuteční již tradiční adventní koncert folklorní-
ho souboru Hanácká Môzêka. 

 Náboženská obec v Chudobíně pořádá adventní koncert pěveckého sboru Gymnázia Kroměříž „ZeSrandy“.  
  Koncert se uskuteční v Chrámu Cyrila a Metoděje (tak se ten náš kostel skutečně jmenuje      )   
  dne 12. 12. 2021 v  16:00 h.   
 Náboženská obec v Šumperku pořádá adventní koncert dne 16. 12. 2021 v 16:00h.      
 
Poznámka:  
Uvedené akce jsou plánované s velkým předstihem. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se může 
konání akcí měnit. Je proto potřeba se informovat u pořadatelů, zda a v jaké podobě akce proběhnou.  

 
Lucie Gudrun Peterová 
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 Přehled vánočních bohoslužeb v naší diecézi 

Náboženská obec příp. bohosl. středisko  24.12.  25.12. 26.12. 31.12. 1.1. 

  pátek sobota neděle pátek sobota 

Bílá Lhota - bohosl. středisko (Loštice)   13:30       

Bruntál   10:30       

Dlouhá Loučka - bohosl. středisko (Troubelice)     10:00    

Doubrava   8:00     8:00 

Dubicko 10:30 10:30       

Frýdek Místek   9:30       

Horka nad Moravou   8:15       

Hostice   8:30       

Hranice   9:00   16:00   

Chudobín 23:00 10:30       

Kojetín 22:00   10:00     

Kopřivnice 8:30         

Krnov   9:00       

Kunčice pod Ondřejníkem   8:30       

Lipník nad Bečvou   17:00       
Litovel 22:00 9:00 9:00 17:00   

Loštice 21:00 8:30 8:30 17:00   

Náklo - bohosl. středisko (Horka nad Moravou)   14:00       

Olomouc 22:00 10:00 10:00     

Olomouc - Černovír - bohosl. středisko        15:00   

Olomouc - Hodolany   9:00 9:00     

Olšany - bohosl. středisko (Ol. Hodolany)     11:00     

Opava 22:00 8:30 8:30   8:30 

Ostrava Heřmanice     10:00     

Ostrava Hrabůvka 21:00 8:30       

Ostrava Mariánské Hory     9:00     

Ostrava Michálkovice     10:00     

Ostrava Moravská a Slezská   9:30 9:30     

Ostrava Polanka 20:15 8:45 8:45     

Ostrava Radvanice 22:00   8:00     

Ostrava Stará Bělá 16:00   10:00 16:00   

Ostrava Svinov 22:00 10:15 10:15   16:00 

Ostrava Zábřeh   10:30 10:30     

Petřvald u NJ.     10:00     

Přerov 15:00   10:30 15:00   

Rožnov pod Radhoštěm   10:00       

Rychvald 21:00 8:30   16:00 15:00 

Rýmařov   10:45       

Skalka - bohosl. středisko (Kojetín)     8:15     

Studénka 20:00         

Šternberk (v prostorách kláštera)   9:00       

Šumperk   10:30 10:30     

Troubelice   8:00       

Újezd - bohosl. středisko (Troubelice)     8:00     

Uničov - bohosl. středisko (Troubelice)   10:00       

Velká Bystřice 22:00   9:00     

Velký Týnec 20:30   7:30     

Vratimov 20:00         

Zábřeh 9:00 9:00       
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Křesťanský tábor ARCHA 2021 

Potravinová sbírka v Litovli  

a slavnostní dort připravený pro setkání bývalých členů Diecézní rady 
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