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Pravidelný program

Bohoslužby 9.30 Boskovice
Po publikování nových opatření týkajících se bohoslužeb je opět možné se shromažďovat              
k bohoslužbám při zachování dezinfekce, odstupu dvou metrů a respirátorů. Společný zpěv při 
bohoslužbě je opět povolen!

Konfi kurs – pátek, 14.30
Setkání mládeže (dle domluvy) – pátek, 19.00

Většina sborových akcí se nyní nekoná. Kromě bohoslužeb probíhá vše on-line.
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Kontakt

Hybešova 9, Boskovice 680 01

776 219 938
boskovice@evangnet.cz
facebook.com/EvangeliciBoskovice
číslo účtu: 153291224/0300  
www.boskovice.evangnet.cz

Farní sbor ČCE v Boskovicích

Jsme farní sbor soustředěný okolo kostela v Boskovicích. Spojujeme lidi z blízkého i vzdálenějšího okolí, ze 
Sudic, ze Svitávky, z Černé Hory, z Kunštátu, z Moravské Březové a dalších míst. Jsme křesťané, kteří žijí 
a nesou dál evangelickou tradici víry a vzájemné tolerance. K tomu patří i to, že se setkáváme a 
spolupracujeme s lidmi, kteří přicházejí s jinou spiritualitou nebo tradicí. Vítaní jsou u nás i ti, kdo mluví 
jiným jazykem a pocházejí z jiné země. Dohromady se učíme tvořit společenství. 

Redakční rada časopisu Na rozcestí
Jiří Bureš, Jiří David, Tomáš Trumpeš a 
Ondřej Dostál

mailto:boskovice@evangnet.cz
http://facebook.com/EvangeliciBoskovice
http://www.boskovice.evangnet.cz/
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Boskovický evangelický kostel slaví osmdesátiny. 
Myslím, že mohu za nás všechny říct – jsme na 
stavbu hrdí, máme ji rádi, vybudovali jsme si k ní 
vztah, cítíme se v ní zabydleně, jsme tu doma. 
Snad i pociťujeme vděčnost, když vzpomeneme, 
co všechno jsme v ní a kolem ní prožili. Čím nás a 
naše blízké Pán Bůh obdaroval v jejích zdech. 
Kolika modlitbami, rozhovory, kolika 
povzbuzeními, někdy napomenutími jsme tu byli 
zasaženi. Kolik slov, tónů, tváří spojených s jednou 
stavbou… 

V evangeliu však čteme překvapivá slova:  A když 
Ježíš vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: 
„Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!“  Ježíš 
mu řekl: „Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich 
kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“  (Mk 14, 
1–2)

Proč Ježíš chrám shazoval? Proč nad obdivem        
k němu ohrnoval nos? Copak si neuvědomil, jak 
důležitou roli kostely v životě člověka hrají? Že se 
stavba jednou rozpadne, že nezůstane na kameni 
kámen, to asi tušíme všichni. To však platí o každé 

věci, a zrovna o chrámu má Ježíš potřebu to 
učedníkům zdůraznit. Vždyť je to víc než 
hromada šutrů, máme chuť Ježíšovi namítnout. Že 
se časem rozpadne, to bychom řekli o nějakém 
komínu nebo výměníku. Nemluvil on sám jindy   
o „domu mého Otce“ (J 2,16), nezmiňoval „dům 
modlitby“ (Mt 21,30)?

Když listujeme Biblí, zjistíme, že drsná Ježíšova 
slova nepřicházejí zčistajasna. Vztah k chrámu je 
od počátku dvojaký: přejný i kritický. Na jednu 
stranu byl Jeruzalémský chrám místem, kam 
Izraelci nejméně třikrát za rok putovali. Když jej 
král Šalomoun stavěl, prosil, aby Bůh vyslyšel 
modlitby, které v něm budou ve dne v noci znít 
(1Kr 8,29). V chrámu se slavnostně předčítal Boží 
zákon a v jeho blízkosti bydleli lévijští kněží, kteří 
pečovali o ustanovené rituály. Byl místem veřejné 
bohoslužby i soukromé zbožnosti volně 
přicházejících. Chrám byl také symbolem Boží 
věrnosti jeho lidu, ano, místem, kde přebýval – 
nikoli Bůh – ale „oblak“ jeho slávy (2Pa 2,13).

CHRÁM, KTERÝ BUDE (JEDNOU) ZBOŘEN 

Jiří Bureš 
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V sakrálních prostorách také nacházeli útočiště 
prchající a ilegálové, např. budoucí král David 
(1Sa 21). Tolik dobrého a inspirativního najdeme 
v Písmu k roli chrámů! Zajímavé podněty 
k našemu výročí…

Jenže tu jsou i varovná místa. Proroci volají, že se 
lidé spoléhají na rituály, ale na živý Boží hlas se 
dávno vykašlali. Občas zajdou do kostela, 
samoživitelky si ale nevšimnou a dlužníkovi 
neodpustí. Také Šalomoun po dokončení stavby 
prozíravě upozorňuje, že sebelepší pozemský dům 
nemůže ubytovat Boha, který je větší než nebesa nebes 
(1Kr 8, 27). Jinde pak čteme o generaci kněží,    
kteří jen těží ze svých pozic a příbuzenství a Boží 
slovo je jim ukradené (1Sa 2,12n). Nepřipadá nám 
to povědomé? Nemáme podobné problémy            
s vnímáním svých kostelů jako Boží pojistky nebo 
Boží adresy, s institucionalizací živé víry a 
přílišným důrazem na faráře? 

Jistě: kostelní budova za to nemůže. Všechny 
vyjmenované neduhy jsou nakonec neduhy 
vztahu mezi člověkem a Bohem. Chrám skutečně 
je domem modlitby, kde se vztah člověk-Bůh 
intenzivně odehrává. Proto se tam mohou různé 

pokřivenosti lidské víry soustřeďovat, až do té 
míry, že se budova stane opakem toho, čím měla 
být. Pak chrám nezve k setkání s Bohem, ale 
zabraňuje mu.

Osmdesáté narozeniny krásného kostela oslavíme 
nejen hrdostí nad tím, že ho máme. Určitě stojí za 
to hledět dopředu, přemýšlet, jak rozvinout to, 
k čemu byl postaven. Zkusme si však také znovu a 
naplno uvědomit, že to není náš dům nebo Boží 
dům. Bůh nebydlí v domech udělaných lidskýma 
rukama, kostel není naším hradem (z latinského 
castellum) proti jinověrcům, není ani jevištěm 
profesionála v taláru. Chrám naplno odkazuje 
k Bohu, který je jiný, a k „církvi“, která přesahuje 
instituce a lidská rozdělování. Ano, jakkoli 
podivně to může znít, právě k chrámům patří 
Ježíšovo slovo: „Obdivuješ ty krásné stavby? 
Nezůstane z nich kámen na kameni.“ Budovy 
s věžemi ukazují mimo sebe, k nebi, k větší kráse a 
jednotě Boží.

Přátelé v Kristu, bratři a sestry: choďme do našeho 
kostela, mějme ho rádi – a nepřestávejme hledat 
Boží slávu, která ho přesahuje.



MÍSTO,
Dokumentární film

Krátk! film k 80. v!ro"í postavení boskovického
evangelického kostela.

Ú!inkují

Jana Bohá"ková

Ji#í Bure$

Miloslav Dan%k

Dagmar Hamalová

Josef Kosteleck!

Petr Ondrá"ek

Marta Pra&anová

Záb"ry z dronu

Milan Komárek

Kamera

Otto Dan%k

Hudba

Irena a Vojt%ch Havlovi

Film vytvo#ili

Ji#í Bure$, Otto Dan%k, Ond#ej Sabol a Tomá$ Trumpe$

Od 7. 6. 2021 bude film k dispozici na webu Farního sboru 'CE v Boskovicích.

www.boskovice.evangnet.cz

KDE SE MLUVÍ S BOHEM



 

 

„ŠKOLA JE MÍSTO, KDE MŮŽE CÍRKEV PŘIROZENĚ 
VSTUPOVAT DO TOHOTO SVĚTA A VNÁŠET DO 
NĚJ STŘÍPKY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ.“ 
Jiří Bureš a Tomáš Trumpeš

Rozhovor s Ruth Konvalinkovou, ředitelkou Filipky – 
brněnské základní školy, která funguje pod evangelickou 
církví, je založená na křesťanských principech a je otevřená 
pro každého. S Ruth Konvalinkovou jsme mluvili                
o provozních otázkách, ale i o tom, co znamená, že je škola 
církevní, a jak přináší dětem křesťanské poselství.

Jak se zrodil nápad založit v Brně evangelickou 
církevní školu?

Těch podnětů bylo vícero, po několik let jsem jezdila 
do Prahy na semináře kritického myšlení a byla jsem 
nespokojená s tím, že na gymnáziu, kde jsem učila, 
jsem nemohla poznané metody ve větší míře 
používat. Také jsem byla upřímně zděšená nízkou 
úrovní čtenářské a textové gramotnosti u dětí, které 
k nám chodily ze základních škol. Sílící neklid ve 
společnosti a stoupající vliv různých dezinformací, 
narůstající xenofobní nálady a úspěch extremistů 
všeho druhu ve mně zase vzbuzovaly úzkost a 
potřebu proti tomu něco dělat, nějak svým malým 
dílem přispět ke zlepšení stavu společnosti. Textová 
gramotnost a schopnost kriticky uvažovat je v tomto 
směru klíčová a zároveň je něčím, co má dobrá škola 
v dětech budovat.

Co vás nasměrovalo ke konkrétnímu plánu založit 
školu? A to církevní?

V přibližně stejné době před cca osmi lety se také 
intenzivně rozvinul ruch na sociálních sítích a začala 
se tam tvořit komunita podobně uvažujících 
progresivních učitelů, vynořilo se také větší množství 
nových inspirativních a inovativních soukromých 
škol. To všechno mě vedlo ke snění o možnosti 
vytvořit školu postavenou na trochu jiných 
principech, než je v našem školství obvyklé. Školu 
svobodnou od zaběhnutých postupů, školu, ve které 
je pro děti emočně bezpečno, s respektujícím 
přístupem, s důrazem na kritické myšlení a 
poznávání světa v souvislostech.

Ve chvíli, kdy mě napadlo, že by to mohla být škola 
evangelická, která by navázala na fascinující tradici 
bratrského školství a na jedné straně se o církev 
opřela jakožto o zřizovatele, a na straně druhé 
přinesla církvi nové a velmi široké pole působnosti a 

tím ji obohatila o výjimečně účinný prostředek, jak 
vstupovat do tohoto světa a přinášet mu dobré věci, 
v tuto chvíli to všechno teprve naplno začalo dávat 
smysl a začala jsem o svém snu přesvědčovat lidi 
okolo sebe a pracovat na jeho realizaci. 

Měli jste podporu sboru? Nebo s jakým přijetím se 
návrh setkal a jak se pro školu sbor rozhodl?

Ano, vlastně dost rychle se podařilo pro myšlenku 
založení školy získat ve sboru podporu, a to na 
základě besedy o školství, kterou jsme uspořádali 
v rámci takzvaných „třicátníků“. Po úspěchu této 
besedy jsme založili přípravný výbor a začali 
postupně pracovat na vzniku školy.

Jak rychle se vám podařilo otevření školy 
dosáhnout? 

Po fázi několikaletého snění a sbírání nápadů šlo pak 
vše poměrně rychle, od prvního rozhovoru na toto 
téma s bratrem farářem Štěpánem Hájkem po 
předběžnou registraci u ministerstva školství to trvalo 
rok a půl, samotné otevření školy se odehrálo za další 
rok a půl.  

Co bylo v tom procesu formálně nejtěžší? Získat 
podporu církve, státu? 

Formálně bylo nejtěžší získat registraci u ministerstva 
školství, to je opravdu náročné papírování… A navíc 
to bylo podmíněno získáním školních prostor 
schválených hygienou, a to bylo opravdu těžké. 
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A zájem rodičů? Byla po takové škole poptávka? 

Zájem rodičů jsme si získali myslím docela šikovným 
marketingem (měli jsme naštěstí s kým se v tomto 
směru poradit) a opravdu pilnou prací; s každou 
rodinou, která projevila zájem, jsem vedla cca 
hodinový rozhovor. Bylo to nutné, protože jsme jim 
neměli co ukázat, škola byla ve stavu rekonstrukce, 
ještě k prvnímu zápisu děti chodily po chodbách 
s oškrábanými zdmi (jen v jedné třídě jsme otloukli 
vlhké zdivo, omítli jsme ji a vymalovali, vyzdobili a 
tam se zápis konal). Velkým úsilím jsme získali ke dni 
otevření 39 dětí do čtyř ročníků. Už na podzim 2019, 
tedy asi dva měsíce po otevření školy, se ale situace 
dramaticky obrátila, a začalo se ukazovat, že o školu 
je mimořádný zájem. S tím, jak už je za námi i nějaká 
práce s dětmi, tento zájem, který nemůžeme bohužel 
ani zdaleka uspokojit, stále stoupá.

Je těžké sehnat do toho typu školy pedagogy?

Ano, v současnosti je to kromě nedostatku místa asi 
nejpalčivější problém. I když zatím se to díky Bohu 
daří.

Jak jste to měli s prostorovým zázemím?

Podařilo se nám najít školní budovu, kterou zčásti 
uprazdňoval dosavadní nájemce. Máme její část a 
dvůr pronajaté od městské části. Byla a dosud je ve 
špatném technickém stavu, ale zato byla kolaudovaná 
ke školským účelům, což mnohé věci významně 
zjednodušilo.

Když jsou všechny povolení vyřízená, je těžké 
udržet školu provozně tak, aby mohla stabilně 
fungovat?

Když má škola slušné prostory, dost dětí a solidní 
učitele, není těžké ji udržet v provozu.

Jak funguje financování provozu a jak případných 
potřebných investic? Jak se vám daří shánět peníze?
Škola, která je zapsaná v rejstříku ministerstva 
školství, je financovaná formou státních dotací. 
Dostává o něco méně peněz než státní školy, takže to 
musíme dorovnávat školným, které se snažíme 
udržet co nejnižší. Samozřejmě tuto základní 
příjmovou položku rozpočtu vydatně posilujeme 
docela intenzivním fundraisingem; píšeme všemožné 
žádosti, vymýšlíme projekty, získáváme granty. 
Jedenkrát ročně dostáváme dar z celocírkevní sbírky 
na Evangelickou akademii – bývá to okolo padesáti 
tisíc.

Jaká je vaše škola?

Přátelská a funguje jako společenství. 

Jak moc je propojená se sborem a jak moc je vlastně 
křesťanská, případně církevní? Co to pro děti            
v běžném každodenním školním procesu znamená?

Toto je složitá otázka. Naše škola nemá být skleníkem, 
který by umožnil dětem z „věřících rodin“ vyrůstat     

v bezpečí před vlivy tohoto světa. Posláním církevní 
školy v našem pojetí je pravý opak. Chceme vytvořit 
prostor, v němž se církev a svět setkají. Abychom tuto 
možnost setkání učinili co nejvíce „bezbariérovou“, 
dáváme Filipce civilní tvář. Duchovní témata jsou       
v životě školy přítomná spíše latentně. To, že jsme 
církevní škola, se navenek projevuje jen málo, aby 
„cizí“ rodiče nenarazili na překážku, kvůli níž by 
vzdělávání svých dětí u nás odmítli. Tak jako nejsme 
škola pro děti z církve, nejsme tedy ani náboženská 
škola; jsme škola založená na křesťanských 
hodnotách.

Duchovní obsahy jsou přítomny v životě školy           
v podobě principů a zásad. Abychom s nimi děti 
nenásilným způsobem seznámili, máme předmět 
Biblické příběhy. Každý týden za dětmi přichází 
evangelický farář a na pokračování vypráví 
starozákonní příběhy. Tento předmět patří k těm 
nejoblíbenějším. Děti poznávají obsah Bible a díky 
tomu získávají schopnost rozumět křesťanské 
kulturní tradici a pevně v ní zakotvit. Zároveň si 
budují vztah k Bibli a za pomoci příběhů vstřebávají 
základní hodnotovou orientaci.

Kolik máte dětí v kolika třídách?

Nyní máme 61 dětí ve třech třídách (a pěti ročnících), 
postupně se ale chceme rozrůst do plně organizované 
devítileté školy s cca 160 dětmi.

Připadáte si jako alternativní škola? Nebo jak to 
máte s metodami a s potřebou se takto nějak zařadit 
a pojmenovat?

Ano, je to možné takto pojmenovat. Učíme 
v programu Začít spolu, uplatňujeme integrovanou 
tematickou výuku, propojujeme předměty. Jeden den 
se děti učí venku, uplatňujeme vrstevnické učení, 
učitelé pracují v tandemech a tak dále.

V čem má podle vás smysl, aby církev zřizovala 
podobné školy? Proč by to měla církev vlastně 
dělat?

Snad by se dala vyjádřit známou parafrází 
evangelijního verše „ve světě, ale ne ze světa“.           
V našem případě bych myšlenku ještě poupravila: 
Nejsme ze světa, ale jsme tu pro svět. Evangelické 
školy a vzdělání, které poskytují, jsou ze strany církve 
nabídkou cenné služby, kterou už po staletí dobře 
„umí“. Církev ale ví, proč to dělá. Škola je místo, kde 
může přirozeně vstupovat do tohoto světa a vnášet 
do něj střípky Božího království. Plní tak svoje 
nejvlastnější poslání.
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Jednou	z	mála	přıĺežitostı	́k	osobnıḿu	
setkánı	́byly	v	čase	pandemie	vánočnı	́
svátky.	Na	S" tědrý	večer	jsme	se	
shromáždili	i	s	dětmi	okolo	stolu	v	
kostele,	kde	během	několika	minut	
vznikla	z	keramických	Jigur	betlémská	
scéna.	A	my	jsme	se	k	nı	́s	přıb́ěhem	
evangelia	a	s	tóny	koled	přidali.

Rodinná	bohoslužba,	při	které	děti	hrajı	́
povelikonočnı	́přıb́ěh.	„Vhoďte	sıť́	na	
pravou	stranu!“	doporučuje	neznámý	
chlápek	z	druhého	břehu	udřeným	
učednıḱům,	rybářům.	A	najednou	najde	
jejich	(a	naše)	snaha	opět	smysl…	Právě	
uprostřed	všednı	́práce,	radosti,	únavy	a	
vyčerpánı	́je	to	Kristus,	kdo	nás	oslovuje	a	
dává	nám	naději.

Na	konci	března	zavıt́al	na	návštěvu	do	
Boskovic	farář	Filip	S" imonovský																			
z	Rumburka.	Byl	hostem	na	on-line	
mládeži	a	posloužil	kázánıḿ	v	kostele.	
Filip	také	v	hovorech	na	faře	podpořil	
nesmělý	nápad	na	vybudovánı	́školy,	
neboť	v	Rumburku	majı	́se	založenıḿ	
cıŕkevnı	́školky	výbornou	zkušenost.

„Prach	jsi	a	v	prach	se	obrátıš́.“	Pár	slovy	
a	označenıḿ	čela	popelem	se	křesťané	po	
celém	světě	provázejı	́na	Popelečnı	́
středu.	My	jsme	je	slyšeli	pouze	ze	
záznamu,	jinak	to	letos	nebylo	možné.								
I	nadále	se	pak	scházela	malá	skupina,	
která	přenášela	přes	internet	záznamy	
patnáctiminutových	modliteb.	



 

 

 

 

 

Jak	vzniká	dokument	o	kostele?	Točenı	́
Jilmu	podle	připraveného	scénáře	je	
zbrusu	nová	zkušenost.	Zatıḿco	Otto	
natáčı,́	je	třeba	kontrolovat	obraz	i	obsah,	
hlıd́at	dobré	světlo,	vést	rozhovor	před	
kamerou	s	bratrem	Daňkem.	Jak	
upozorňuje	nejzkušenějšı	́Otto,	natočenıḿ	
skutečná	práce	teprve	začıńá.	Večery	ve	
střižně	budou	dlouhé.

Náš	sbor	má	stavebnı	́komisi!	A	je	to	velmi	
hybná	skupina.	Pár	dnů	po	jmenovánı	́se	
vydala	obhlıž́et	budovu,	o	kterou	má	
pečovat	předevšıḿ,	tedy	kostel.	Komisi	
organizuje	sestra	Ivona	Valterová.	A	jejı	́
členové	nejen	radı,́	ale	sami	berou	
pořádně	za	práci.	Děkujeme!

Sestra	Vlasta	Fabiánková	se	dožila	
krásného	jubilea	95	let.	Jak	je	vidět	
z	fotky,	je	na	tom	dobře	psychicky																
i	fyzicky.	Navzdory	pandemii	se	ráda	
setkala	s	farářem,	což	vedlo	ke	krásnému	
rozhovoru	a	vzpomıńánı	́na	minulé	doby,	
kdy	pravidelně	chodıv́ala	do	kostela.								
Ať	jı	́Hospodin	i	v	dalšıḿ	čase	daruje	svůj	
pokoj	a	požehnánı!́

Do	dlouhého	vzpomıńkového	rozhovoru	
se	s	Josefem	Kosteleckým	pustili	Tomáš	
Trumpeš	a	Jiřı	́Bureš.	Vyprávěnı	́je	to	
pozorné,	poučné	i	napıńavé,	a	tak	bychom	
byli	rádi,	kdyby	z	nahraných	rozhovorů	
mohla	po	přepsánı	́vzniknout	kniha.	Snad	
se	to	podařı	́dotáhnout.
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KDOŽ UMĚNÍM A UČENÍM POHRDÁ 

Jiří David

Kdo by neznal slavnou Blahoslavovu Filipiku 

proti Misomusům (1567)! Od školních lavic 

víme, že je obranou potřebnosti vyššího 

vzdělání proti konzervativním členům Jednoty 

bratrské, kteří považovali vyšší vzdělání za 

zbytné. Bývá však málo zřejmé, co k ní vlastně 

vedlo. A jak je možné, že církev, v níž bylo 

nutné obhajovat ideu vzdělání, dá světu jen      

o několik málo desetiletí později „učitele 

národů“?

Po polovině 16. století, tedy v době, kdy se 

přerovský rodák Jan Blahoslav vracel ze studií 

na předních protestantských školách ve 

Wittenbergu, Královci a Basileji, se malá, ale 

výrazná česká církev Jednota bratrská 

nacházela na rozcestí. Stále žila v ilegalitě 

(nebo přinejlepším v pololegalitě), která vedla 

k rostoucí uzavřenosti. I když s ní 

sympatizovala řada příslušníků šlechtické elity, 

pocházeli její členové nadále především 

z nižších vrstev. Pořád zde žil silný duch 

táboritského biblismu, a i když díky tradici 

založené Petrem Chelčickým nebyla sociální 

radikalita Jednoty provázena agresivní 

radikalitou politickou, určující zůstávalo 

vědomí vlastní výlučnosti a vyvolenosti jediné 

církve skutečně věrné Kristovým představám   

o Božím lidu. I Blahoslav tuto pozici zastával, 

když ještě jako elév roku 1547 ve svém 

apologetickém spisu O původu Jednoty bratrské 

vypočítával, proč nemůže jít Jednota s katolíky, 

proč nemůže jít s luterány, kališníky, 

valdenskými... Není vlastně ani divu, že 

Jednota nenalezla místo v České konfesi, 

sdružení vzájemně se tolerujících církví, 

politicky usilujících o společný oficiální status.

Jenže svět se změnil a Blahoslav, který se 

během svých studií poznal s Lutherem či 

Melanchthonem a dopisoval si s předními 

humanisty své doby, to dobře věděl. Když se 

vracel z Basileje, v níž Frobeniova tiskárna 

chrlila jeden humanistický tisk za druhým, 

našel svou církev ve stavu, který s tím velkým 

kulturním světem nejenže nedokázal držet

         10

 „Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, 

avšak krejčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Mnoholi by takový 

mudrák provedl? Kdo tomu nerozumí? A ten, kdož by nekrajčímu dal šaty dělati, pohrdna jinými krajčími 

dobrými a umělými, jak by na tom mnoho získal? A tak snadné jest viděti, kdožkoli prostředky služebnými 

od Boha danými a zřízenými drze a marně pohrdá, že velmi hrubě fantuje (...) Bylo by tedy potřebí ne toho, 

abychom se učených a umění báli a z beránků špalků nadělati chtěli, ale raději abychom, vrátní ode Pána 

zřízení jsouce, hleděli pilně, koho a s jakým duchem k ouřadům nižším i vyšším pouštíme, a které k tomu 

zdaleka a jak strojíme, co sobě a proč při nich libujeme neb nelibujeme, jaká při tom při všem naše snažnost, 

bedlivost, práce i věrnost Pánu a Jednotě jest.“



 

 

krok, ale nadto jím i okázale a nepříliš chytře 

pohrdal. K čemu humanismus, když máme 

Písmo? Blahoslav byl navíc svědkem, jak to 

dobré z bratrské tradice  pomalu mizí, a 

hrozilo, že Jednota bude brzo pro smích. 

Vytrácely se biblické znalosti, chyběl kvalitní 

písňový repertoár, jediné, čeho byl dostatek, 

bylo přesvědčení o vlastní vyvolenosti.

A v této situaci se Blahoslav (již coby kněz a 

biskup sídlící v Ivančicích) pustil do zápasu, 

v němž neváhal rozdávat rány do vlastních 

řad. Velká část jeho díla byla jedna šleha za 

druhou. Když o někom ze spolubratří 

kazatelů napsal, že „není zadní“ (rozuměj: 

není nejhorší), byla to vlastně pochvala. Snad 

nejvíc to od něj „schytal“ biskup Jan Augusta, 

jenž byl údajně „neryzí, kalný, a pokud se 

týče řeči všecek porušený“. Blahoslav 

nenapsal traktát „Ctnosti kazatelů“, ale Vady 

kazatelů (1570), i jeho teoretické spisy Musica 

(1558) a Grammatyka (1571) se kritikou dobové 

praxe jen hemžily. A samozřejmě je tu Filipika 

proti Misomusům – tedy proti těm, kteří 

Jednotě odpírali jediný schůdný nástroj 

změny, a sice vzdělání. Zde se začala cesta, 

která od Blahoslava vedla ke Komenskému. 

Co bylo pro ivančického biskupa nástrojem 

k obrodě Jednoty, to pro lešenského a 

naardenského exulanta představovalo šanci 

na všenápravu světa.

Náš portrét by samozřejmě nebyl úplný, 

pokud bychom opominuli, že Blahoslava-

kritika více než dostatečně vyvažoval 

Blahoslav-tvůrce. Spolupráce na redakci 

Šamotulského kancionálu (Písně chval 

božských, 1561) i Ivančického kancionálu 

(Písně duchovní evangelitské, 1564), založení 

tiskárny a zejména dílo největší – překlad 

Nového zákona z původních jazyků, od nějž 

vede přímá linka ke Kralické bibli, jsou toho 

dokladem. Ve stínu tohoto tvůrčího díla však 

často stojí to, nač bychom u Blahoslava neměli 

zapomínat a co bychom myslím měli brát za 

součást živého odkazu – schopnost jít proti 

proudu a často s malým respektem 

k církevním (a jiným) autoritám prosazovat 

správnou věc.
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ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA  
Věra Ježová, Jiří Bureš

Byly dokončeny nové webové stránky sboru, 
především dílem Daniela Bureše. Stránky 
obsahují i kalendář sborových aktivit a možnost 
přihlásit se k odběru zpráv e-mailem. Stránky 
naleznete na adrese: 
www.boskovice.evangnet.cz.

Sudice: br. Pavel Sťahel získal po delším čekání 
byt v penzionu Boskovice, probíhá stěhování a 
uvolnění bytu. Dostali jsme také výpověď 
nájemní smlouvy na druhý byt od Sociálních 
služeb Šebetov. Pokračuje spolupráce na 
projektu sudické školy. Byl jmenován přípravný 
výbor: Dagmar Hamalová, Jana Skřičková, Věra 
Ježová a Jiří Bureš. Skupina navázala spolupráci 
s architekty Syrovátkovými. Došlo k zakreslení 
budovy a je připravována studie a projekt. 
Starostka Sudic Olga Dočkalová přislíbila 
možný příspěvek na chod školy a školky ve 
výši až 50 tisíc Kč měsíčně.

Sbor podal žádost o grant přes Místní akční 
skupinu MAS+ Boskovicko. Žádáme o nové, 
kvalitní ozvučení do našeho kostela, včetně 
mikrofonů do ruky a hlavového mikrofonu pro 
uvádění koncertů, rodinné bohoslužby a dětské 
divadlo. Žádost bude vyhodnocena na podzim 
2021.

Staršovstvo v dubnu naplánovalo oslavy 80 let 
od postavení našeho kostela na červen s nadějí, 
že by se mohly navzdory pandemické situaci 
uskutečnit. Oslavy proběhnou jen v okruhu 
členů sboru, nikoli jako velká veřejná akce.

Byl pozván synodní senior Daniel Ženatý. Byla 
jmenována přípravná skupina pro vznik 
filmového dokumentu o kostele a sboru – Otto 
Daněk, Ondřej Sabol, Tomáš Trumpeš. 
Staršovstvo se rozhodlo jednat s muzeem           
o vytištění informačního letáku ke kostelu, 
který by byl použitelný jak pro sbor, tak pro 
instituce města (informační centrum, muzeum, 
knihovna). Slavnostní bohoslužba bývá podle 
pamětníků vždy s Večeří Páně, chceme také, 
aby byla hudebně pestrá. 

Úpravy horního sálu kostela – snažíme se 
stihnout výměnu topných těles, díky Františku 

Pražanovi jsme získali dodavatele. Cílem je 
před návštěvou synodního seniora sál 
vymalovat a případně nakoupit nový nábytek a 
nová svítidla.

Vzhledem k odloženému (volebnímu) 
sborovému shromáždění se rozhodlo 
staršovstvo zvát na schůze i kandidáty do 
staršovstva, s. Ivonu Valterovou a br. Ondřeje 
Sabola, aby se již zaučovali v práci.

Byl jmenována stavební komise sboru, ve 
složení Ivona Valterová (předsedkyně), Petr Jež, 
Miloš Pachl, Petr Skřička. Cílem je, aby stavební 
věci byly řešeny odborně mimo schůzi 
staršovstva. Komise pak přes Ivonu Valterovou 
bude informovat o svých závěrech a návrzích a 
staršovstvo o nich rozhodne.

Stavební komise se již sešla, pečlivě 
prozkoumala budovu kostela, nalezla asi 20 
dílčích problémů. Sestavila žebříček priorit, 
které je třeba výhledově řešit:

- Zajistit chybějící stříšku na komín.

- Opravit oplechování a střechu nad vstupem 
do kostela.

- Opravit okénko do sklepa (výklopné, vlhký 
sklep je nutno větrat).

- Hlavní sál kostela – zapravit díry po 
trubkách a natřít nový omyvatelný „sokl“ 
v sále. Jde o problém estetický, ale poškození 
je ve velkém rozsahu a nevytváří dobrý 
dojem na příchozí. Komise předpokládá, že 
by to bylo možné vyřešit svépomocí.

- Povrch omítky věže je považována spíše za 
problém estetický, ale komise se jím bude dál 
zabývat.

- Opravit poškozené drátosklo střešního 
vikýře.

Díky podnětu Kamila Macha vyjednalo 
staršovstvo snížení bankovních poplatků asi      
o 3500 Kč ročně.
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ZPRÁVY ZE SYNODU: VÝBĚR USNESENÍ 

Jiří Bureš

Zjednodušení povolávání kazatelů – volba na 
dobu až 10 let

Byla zrušena řada opatření a omezení pro volbu 
kazatelů. Nyní mohou být sborem vždy 
povoláni na dobu až 10 let, bez ohledu na dobu 
působení ve sboru či důchodový věk kazatele. 
Důležité rozhodnutí je na moudrosti a 
odpovědnosti staršovstva.

Úprava řádu pastýřské péče

Do řádu pastýřské péče se dostala řada dílčích 
opatření, která vycházejí z novodobé zkušenosti 
se závažnými, zejména sexuálními delikty 
v církvích. Tyto činy nyní např. nejsou 
promlčitelné a na pastýřskou radu se může 
obrátit i ten, kdo je obětí takového jednání, bez 
ohledu na svou církevní příslušnost. Závažné 
situace mohou vznikat – cílem je, aby byla církev 
připravena je řešit.

Regionální sbor – nový pilotní projekt

Synod schválil možnost vzniku tzv. regionálních 
sborů. Regionální sbor je oblast, která nemá 
přirozené centrum, ale kde církev přesto působí. 
Vzniká sloučením cca 3–6 sborů. Sbor řídí 
regionální staršovstvo, které je jmenováno 
seniorátním výborem. Regionální sbor může mít 

i více kazatelů, kteří se dělí o práci ve sboru. 
Nový typ sboru bude nyní vyzkoušen v praxi.

Změna plánu pro pražské evangelické školy

Synod odsouhlasil změnu projektu Bratrské 
školy a Evangelické akademie. Obě školy budou 
nově sídlit v jedné budově na Praze 7 (namísto 
původního plánu mít budovy dvě). Synod 
odsouhlasil půjčku 50 milionů Kč pro dostavbu 
budovy, která bude postupně splácena ze 
školného.

Investice do Horského domova Herlíkovice

Byl schválen plán financování HD Herlíkovice. 
Provoz je dlouhodobě podfinancovaný a 
ztrátový. Synod rozhodl, že církev investuje 
během tří let 17,5 milionu Kč, aby se zvýšila 
kapacita HD a aby se středisko stalo dlouhodobě 
soběstačným.

Odvody sborů na kazatelskou službu církve, tj. 
Personální fond

	 2021 2022 2023 2024 2025 2026

základní	odvod	

(v	tisıćıćh	Kč)
200 245 290 340 390 438

			pevná	část	 175 210 245

			solidárnı	́část,	

podle	sıĺy	sboru			
25 35 45

Nová	synodní	rada	

Synodnıḿ	seniorem	bude	od	listopadu	2021	Pavel	Pokorný,	synodnıḿ	kurátorem	Jiřı	́Schneider.	Prvnıḿ	a	
druhým	náměstkem	synodnıh́o	seniora	se	stanou	Ondřej	Titěra	a	Roman	Mazur,	náměstkyněmi	synodnıh́o	
kurátora	budou	Simona	Kopecká	a	Jana	S"arounová.	
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FARÁŘŮV KOKTEJL 
Jiří Bureš

Přiznám se bez okolků: slavit výročí nepatří 
k mým oblíbeným aktivitám. Neinspirují mne 
výročí, státní, městská, ani církevní. Ohlížet se 
do minulosti u příležitosti kulatých čísel 
desítkové soustavy, hm. Je to opravdu třeba?

Ovšem letošní jubileum kostela mne 
překvapilo. Nečekal jsem, jakou aktivitu 
probudí. Letí mi hlavou, k čemu všemu se 
naše společenství během několika 
„rozvolněných“ týdnů před 6. červnem 
vyburcovalo. Posuďte sami (dopřeji si nový 
odstavec).

Připravili jsme výstavu grafických listů 
Blahoslava Rozbořila. Prošli jsme sborový 
archiv a objevili unikátní plány architekta 
Wiesnera. Získali jsme záběry z dronu. 
Natočili a nastříhali jsme film o našem 
kostele. Ve spolupráci s muzeem jsme vytiskli 
tři tisíce informačních letáků. Zásadně jsme 
pohnuli s opravou horního patra (topení, 
osvětlení, obklady, zdění, vymalování). Sešli 
jsme se po roce s trubači a nacvičili skladby. 
Dali jsme dohromady kapelu pro zahrání 

rytmických písní. Vytvořili jsme nový design 
sborového časopisu. V kostele jsme provedli 
preventivní opatření (stříška nad komínem, 
sanace vlhkosti, čisticí zóna). Upravili jsme 
kostelní sklep. Intenzivně jsme pracovali – 
stále pracujeme! – na projektu školy 
v Sudicích, který bychom rádi představili 
v červnu. – Nová energie a inspirace provází 
naše výročí. Mám z toho velkou radost.

Ale: proč píšu „jsme“? Vždyť to nesedí. 
Mnohé dělali jednotlivci, strávili na tom 
hodiny, nebo spíš desítky hodin. Ostatní je 
dílem skupinek lidí. Mohla, ba měla by tu 
padnout konkrétní jména, některých pracantů 
zvláště. Jenže v tom „jsme“ je krása a síla 
společenství, Kristovské komunity. Toho, že 
přijímáme službu druhých i sami druhým 
sloužíme, bez nároku na plat či uznání. A pak 
je „to jsem udělal já“ náhle méně důležité než 
ono „jsme“. 

Je nějaký lepší způsob, jak oslavit sborové 
jubileum?

Na	začátku	roku	2021	jsme	
dostali	moc	smutnou	
zprávu.	Zemřel	Zdeněk	
S"merda,	syn	Jaromıŕy	a	
Zdeňka	a	bratr	Barbory	
S"merdových	z	našeho	
sboru.	Zdeněk	po	ukončenı	́
studiı	́cestoval	a	pracoval	
na	Novém	Zélandu	a	
objevoval	krásy	tamnı	́
přıŕody.	Rozloučenı	́											
se	mohlo	konat	pouze											
v	rodinném	kruhu.															
V	myšlenkách	a	modlitbách	
zůstáváme	s	rodinou	a	jeho	
blıźkými.
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Ekumenické úterky – červen 2021 

evangelický kostel v Boskovicích 

téma: obnova – nadechnutí – nové stvoření 

8. června, 18 hodin – Martin Klusáček 

15. června, 18 hodin – Martin Kopecký 

22. června, 18 hodin – Petr Asszonyi 

29. června, 18 hodin – Anna Peltanová

Nový evangelický zpěvník lze objednat do 14. června  se třetinovou slevou za 490 Kč 

Pište na e-mail: boskovice@evangnet.cz

mailto:boskovice@evangnet.cz
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