
    
   ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PŘEROVĚ         18. ROČNÍK 

 
 

 

Tomáš Kempenský: Čtyři knihy o následování Krista 
I.1. O následování Krista a o pohrdání všemi nicot-
nostmi světa 
1. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě (J 8,12), pra-
ví Pán. Těmito slovy nás Kristus vybízí k následování 
svého života a mravů, chceme-li být opravdu osvíceni a 
zproštěni slepoty srdce.Buď tedy naším nejvyšším úsilím 
rozjímat o životě Ježíše Krista. 
2. Kristova nauka vyniká nad všechny nauky svatých a 
kdo má Kristova ducha, najde v ní skrytou manu. A stává 
se, že mnozí lidé, ačkoliv často slyší evangelium, jsou 
jím přesto pramálo uchvacováni, neboť nemají Kristova 
ducha. Kdo však chce plně a správně pozorumět Kristo-
vým slovům, musí se snažit utvářet celý svůj život podle 
něho. 
3. Co ti prospěje učeně rozmlouvat o Trojici, chybí-li ti 
pokora, takže Trojice nemá v tobě zalíbení? Věru, vzne-
šená slova nečiní člověka svatým a spravedlivým, ale 
ctnostný život ho činí milým Bohu. Přeji si raději mít 
pokoru, než znát její definici. Kdybys zbnal zpaměti ce-
lou bibli i výroky všech učenců, co by ti to všechno pro-
spělo bez Boží lásky a milosti? Pomíjivost, samá pomíji-
vost (Kaz 1,2) mimo vlásku k Bohu a službu jemu jedi-
nému. Svrchovaná moudrost pak je v tom, odpoutat se od 
světa a směřovat k nebeskému království. 
4. Nicotné je tedy hledat pomíjivé bohatství a v ně sklá-
dat naději. Nicotné též je bažit po hodnostech a domáhat 
se vysokého postavení. Nicotné je hovět tělesným žádos-
tem a toužit po něčem, zač potom nutně doléhají těžké 
tresty. Nicotné je přát si dlouhý život a málo se starat o 
život dobrý. Nicotné je dbát jen o život přítomný a ne-
pomýšlet na budoucí. Nicotné je milovat, co tak rychle 
pomíjí, a nespěchat tam, kde trvá věčná radost. 
5. Často si připomínej přísloví, že oko se nenasytí hledě-
ním ani ucho slyšením (Kaz 1,8), Snaž se tedy odpoutat 
své srdce od viditelných věcí a přenes svou lásku na ne-
viditelné. Protože ti, kteří následují jen své smysly, si po-
skvrňují svědomí a ztrácejí Boží milost.

Co nás čeká… a (dá-li Bůh) nemine: 
Ekumenické bohoslužby: 11.-14.1.2010 
Srdečně Vás všechny zveme na lednové ekumenické bo-
hoslužby, které letos "krouží" kolem tématu "Víry, na-
děje a lásky" (1 Korintským 13,13). 
Budou se skládat z celkem třech večerů: VÍRA: 
11.1.2010 v 17.00 h v našem kostele Českobratrské círk-
ve evangelické (Č. Drahlovského 1) - kázat bude Petr 
Janoušek (kazatel AS) 

NADĚJE: 13.1.2010 v 17.00 h v modlitebně Církve čes-
koslovenské husitské (Havlíčkova 11) - kázat bude Petr 
Kulík (farář ČCE) 
LÁSKA: 14.1.2010 v 17.00 h v modlitebně Armády spá-
sy (9. května 107) - kázat bude Josef Bobrovský (farář 
CČSH) 
- součástí každého setkání bude (již tradičně) posezení 
u pohoštění, které připravuje domácí sbor 
 
25.1.-31.1.2010 – br. farář čerpá dovolenou. 
V naléhavých případech (např. pohřeb aj.) proto prosím 
kontaktujte br. faráře Vlastislava Stejskala ze Štern-
berku (tel.: 585 012 810; mobil: 739 244 627) 

Oznámení: 
- naše posezení po bohoslužbách se již nijak nevztahují 
k pastorálce –v praxi to znamená, že není třeba péct a jíst 
dobroty s vědomím, že musí zbýt ještě na druhý den pro 
faráře; br. farář se dohodl s ostatními faráři, že jim bude 
chodit kupovat nějaké pečivo do pekárny 
- všichni, kteří se starají o to, aby v neděli na stolu Páně 
byly čerstvé květiny, nechť si tyto květiny zase vezmou 
domů. Je škoda, aby v sále či v kostele zvadly – užiteč-
nější jsou u Vás doma! 

Proč Jan Blahoslav neměl rád Přerov 
Jednou z nejvýznamnějších osobností Jednoty bra-

trské, ale i české kultury obecně je Jan Blahoslav. Jistě, 
učili jsme se o něm všichni ve škole, ale přesto nebude 
na škodu si alespoň něco z jeho života a díla připome-
nout. Zvláště proto, že pocházel z našeho města. 

Jan Blahoslav se narodil v Přerově 20.2. 1523 v 
bohaté a ctnostné bratrské rodině. Podepisoval se také 
jako Blažek /v mládí/, J. Blagoslaus, Macarius, J.B.P. 
nebo řecky Apterix /Bezperý – jeho matka byla za svo-
bodna Bezperová/. Studoval na bratrské škole 
v Prostějově, ve slezském Goldbergu a roku 1544 odjel 
na univerzitu do Wittenbergu, kde pobyl přes rok a pře-
devším - navštěvoval tam kázání Martina Luthera a Fili-
pa Melanchtona. 

Po návratu a pobytu v Prostějově byl přidělen roku 
1548 jako pomocník do Mladé Boleslavi, která byla teh-
dy hlavním sídlem JB v Čechách. To ovšem byla doba 
pro Jednotu obzvlášť nepříznivá /pokolikáté už a kolikrát 
to ještě mělo přijít…/ , protože právě roku 1548 
v důsledku složité politické situace dal císař Ferdinand I. 
sbory zavřít a bratry vypověděl ze země. Částečně se tak 
i stalo. 



Jan Blahoslav byl opět z rozhodnutí Jednoty poslán 
na studia do Královce, kde pobyl krátce, vrátil se a byl 
poslán do Basileje. Tam onemocněl, vrátil se na Moravu 
a krátce učil v Prostějově. V roce 1552 byl opět povolán 
do mladé Boleslavi k Janu Černému aby pořádal bratrské 
paměti, pozdější známá Akta Jednoty bratrské – čili bra-
trský archiv. 

V roce 1553 se Blahoslav stává jáhnem a téhož 
roku byl v rodném Přerově ordinován na kněze. Tehdy se 
dbalo hlavně na to, aby kněz byl dobrým kazatelem. Po-
býval zase v Boleslavi, ale v roce 1555 podnikl dvě di-
plomatické cesty do Vídně k císaři Maxmiliánovi. Důvod 
byl jasný – dosáhnout slyšení u panovníka známého 
svými sympatiemi k luteránům a získat pro JB určitou to-
leranci. Tyto, ale i pozdější dvě další cesty byly bezvý-
sledné. 

V roce 1557 byl Blahoslav zvolen biskupem Jedno-
ty a za stálé sídlo mu byly přiděleny Ivančice. Stal se i 
písařem – tajemníkem Jednoty. Právě tam vznikla jeho 
díla. Jak je vidět, byl to život vyplněný studiem, cestami, 
diplomatickými jednáními a prací pro Jednotu i literární 
činností. Zemřel v Moravském Krumlově ve věku 49 let, 
oslabený prací a dlouhodobou nemocí 24.11. 1571, po-
hřben byl v Ivančicích. 

Jan Blahoslav byl přerovský rodák, máme tu jeho 
sochu v nadživotní velikosti, máme tu ulici i gymnázium 
nesoucí jeho jméno. Říká se město Komenského a Bla-
hoslavovo. Jenže. Méně známé je, že Blahoslav tady 
vlastně od doby studií nikdy déle nežil. Jezdil sem na 
bratrské synody, byl zde vysvěcen na kněze. Jezdil prav-
děpodobně k rodině. Jenže. O Přerově se zmiňuje ve 
svém díle jen jednou. V Gramatice české, kde vysvětluje 
význam tohoto místního jména. Odvozuje ho od slova 
rov – že je to staroslovanské slovo, asi jako první rov – a 
mluví o nálezech „kostí obrů“ v Předmostí. Zajímavější 
je, jak pokračuje: „veliké někdy toto město bylo, nejslad-
ší moje vlast, nyní z rozličných příčin ode mne skoro ne-
náviděné, hlavně pro zločinná kouzla, čáry… které Pán 
Bůh z kořene vyhladiti račiž záhy. Amen.“ 

Dlouho byla tato slova nejasná, teprve později se 
ze soudních spisů zjistilo, že se v Přerově vyskytlo čaro-
dějnictví, v roce 1531, a to „skrz ženské pohlaví“. Může 
se nám zdát udivující, že tak vzdělaný humanista jako 
Jan Blahoslav věřil v čarodějnictví… Jenže. 16. století 
bylo dobou největšího rozmachu této „víry“ a s ní spoje-
ných trestů. A ještě: Každý kdo stojí ozářen, vrhá nějaký 
stín. Jinak by ani nebyl lidský, ne? 
 
Dle: Sborník Jan Blahoslav Přerovský 1571 - 1971. Přerov 
1971. 
Beňovský , F. Ř.: Jan Blahoslav 1923 – 1923. Opava 1923. 
wikipedia.cz 
LŠ 

Kroužek sester 
Moje děti se nachomýtly k tomu, když mi sestra Kolářo-
vá předávala 16 000Kč za kroužek sester za celý rok 
2009. Ráda bych Vám přiblížila jejich reakci. 
„Mami, ti mramoři vydělali za celý rok tolik peněz? To 
není možný, prodávají kus max za stovku, to museli pro-

dat víc než 160 věcí. A furt hledat drobný a ještě to 
„uštrikovat“! Tak to jsou sestry v akci.“ 
Ano, máme šikovné sestry a někdy ve spěchu neumíme 
docenit trpělivost a snahu. Děkujeme za obětavou a ně-
kdy trochu nevděčnou činnost. Přejeme nové nápady a 
pevné zdraví.  
 
P.S. Mramor nebo krocan je v současné době (pro moje 
děti) standardní označení dospělého bez ohledu na po-
hlaví.  
 
Šárka Zacpalová 
 

I smích je Boží dar  
Kdosi takto rozjímá o církvi: „Církev bych přirovnal 
k obrovské lodi, která neustále pluje vpřed velikou rych-
lostí. A proč tato loď pluje neustále vpřed tak velikou 
rychlostí? No proto, že stojí na skále!“ 
 
I takto lze kombinovat: „Slovo evangelia je studní, ze 
které máme čerpat osivo, aby nám sloužilo jako štít proti 
satanovu jedu…“ 
 
Kazatel hovoří o tom, že křesťané nemají jen přijímat, 
ale i dávat: „Mělo by to být přirozené jako dýchání: ná-
dech a výdech… Anebo jako stravování: když jídlo nej-
prve dáme do úst a sníme a potom… a potom…“ 

Modlitby básníků: 
JE-LI MŮJ ŽIVOT… 
Je-li můj život pouze průchod chrámem, 
kterým je příroda, hýřící kouzlem svým, 
pak díky vášni, jíž jsem doprovázen,  
hledaje stopy po tom Nejvyšším. 
Vždyť napájí mě, člověka, jenž hyne, 
hýřivý pramen, který nepomine. 
FRIEDRICH HEBBEL (1813-1863) 

ČTYŘI MISIJNÍ ARTIKULY: Misijní proklamace ČCE  
2. ČIN (Mt 25,35-36) 
Evangelium se zvěstuje nejen slovy, nýbrž i činy. Slo-
vo musí následovat čin, za činem může následovat 
slovo. 
Evangelium se zvěstuje slovy i činy. Pravdivé slovo při-
náší víru a naději. víra a naděje pak přinášejí lásku, která 
se dál projevuje činem. Takovým činem, který přináší 
pomoc slabým, potřebným a pronásledovaným. V naší 
církvi se snažíme nést břemena jedni druhých, zakládáme 
diakonickou práci, pomáháme při humanitárních kata-
strofách, pořádáme sbírky, veřejně se zastáváme proná-
sledovaných. 
 
Nemáme-li činy, nemáme lásku. Nemáme-li lásku, je na-
še zvěstování vyprázdněné, neúčinné, škodlivé. Slova a 
činy nelze oddělit. Za činem může být slovo, za slovem 
pak musí být čin. 
 
Vypracoval Poradní odbor evangelizační a misijní po konzul-
tacích s poradním odborem teologickým (leden 2009). Další 
část uvedeme v příštím čísle našeho Sborového hlasatele. 



 



INFORMACE O JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA DNE 5.1.2010 
Staršovstvo se sešlo ke svému prvnímu jednání v novém 
roce u Jehlářů. 
 
Úvodní pobožnost měla sestra Šárka Zacpalová.  
Po přečtení zápisu z jednání minulého bratr farář infor-
moval staršovstvo o nutnosti domluvy na otevírání budo-
vy kostela v případě nepřítomnosti bratra Elšíka a 
v době, kdy bratr farář káže v Hranicích a Kyselovicích. 
Nastane-li tento případ, budou kostel otevírat presbyteři 
dle domluvy. 
Dále br. farář provedl rekapitulaci dění v našem sboru 
v období Vánoc. 
 
Zpěv koled a čtení z Písma se v DD v Tovačově nekona-
lo (nepodařilo se dohodnout s vedením.) 
Vánoční besídka se vydařila a líbila se jak dospělým, tak 
dětem. 
Výměna kazatelů dne 27.12. 2009 ( farářka Hana 
Chroustová s farářem Petrem Kulíkem) byla osvěžením 
jak pro sbor v Přerově, tak v Šumperku. 
Koncert 27.12.2009 (Lenka a Marek Čermákovi, Dalibor 
Pimek) se čtením vánoční zvěsti byl milým zpestřením 
vánočních svátků. Neméně milé bylo i pozvání účinkují-
cích s několika členy sboru na faru k posezení po jeho 
skončení. 
Silvestrovský večer, kterého se ujala sestra Šárka Zacpa-
lová. byl výborným zakončením sborových akcí v roce 
2009. Zábava nevázla a spokojeni byli jak dospělí, tak 
děti. 

 
Další informace se týkaly finanční situace sboru: 
Kroužek sester věnoval sboru 16 000,- Kč (k 31.12.2009) 
Všechny dluhy jsou zaplaceny. Zůstatek na účtu je 
k 2.1.2010 9 890,- Kč. 
Je třeba počítat s vymalováním sálu (je plánované na za-
čátek dubna, kdy se přesune konání bohoslužeb ze sálu 
do kostela). 
 
Co se bude konat v nastávajícím období: 
9.1. 2010 se sejde seniorátní výbor 
10.1. 2010 instalace seniorátního výboru v Olomouci 
19.2. – 21.2. 2010 je plánovaný pro děti našeho sboru ví-
kend na chalupě u Kulíků na Horní Bečvě.  
 
Staršovstvo by rádo pozvalo bratra faráře Klobásu na 
druhou neděli v září, aby posloužil dopoledne kázáním a 
odpoledne by bylo posezení s vyprávěním o době pří-
tomné a časech minulých s diapozitivy br. Žižky (pří-
padně i druhých) u kávy a čaje. 
 
K dalšímu jednání se staršovstvo sejde 2.2. 2010 u Čer-
máků. 
 
Zapsala: Dagmar Čermáková 

Program sborových shromáždění  
Ne 10.1.      8.30 Bohoslužby v Hranicích 
  10.00 Bohoslužby v Přerově 
  14.30 Instalační bohoslužby v Olomouci 
 

Po 11.1. 9.00 Pastoráka 
  17.00 Ekumenické bohoslužby (ČCE) 
Út 12.1. 6.30 Ranní modlitební setkání 
  14.00 Kroužek sester 
  16.00 Dorost 
  17.30 Biblická hodina 
St 13.1. 17.00 Ekumenické bohoslužby (CČSH) 
  18.00 Zkouška Gospelového souboru 
  18.00 Předkřestní příprava 
Čt 14.1.  Administrace Hranic 
  9.00 Setkání maminek s dětmi 
  17.00 Ekumenické bohoslužby (AS) 
Ne 17.1. 10.00  Bohoslužby v Přerově 
 
Út 19.1. 6.30 Ranní modlitební setkání 
  14.00 Kroužek sester 
  16.00 Dorost 
  17.30 Biblická hodina 
St 20.1. 16.30 Úřední hodiny 
  18.00 Zkouška Gospelového souboru 
  18.00 Předkřestní příprava 
Čt 21.1.  Administrace Hranic 
  9.00 Setkání maminek s dětmi 
Ne 24.1. 10.00  Bohoslužby v Přerově 
  13.30 Bohoslužby v Tovačově + VP 
 
25.1. – 31.1. br. farář Kulík čerpá dovolenou 
V naléhavých případech kontaktujte br. faráře 
Vlastilava Stejskala ze Šternberku 
(tel.: 585 012 810; mobil: 739 244 627) 
 
Út 26.1. 6.30 Ranní modlitební setkání 
  14.00 Kroužek sester 
  17.30 Biblická hodina 
St 27.1. 18.00 Zkouška Gospelového souboru 
Čt 28.1. 9.00 Setkání maminek s dětmi 
Ne 31.1. 10.00  Bohoslužby v Přerově 
   (Š. Zacpalová) 
 
Út 2.2. 6.30 Ranní modlitební setkání 
  14.00 Kroužek sester 
  16.00 Dorost 
  17.30 Biblická hodina 
  18.45 Schůze staršovstva 
St 3.2. 16.30 Úřední hodiny 
  18.00 Zkouška Gospelového souboru 
  18.00 Předkřestní příprava 
Čt 4.2.  Administrace Hranic 
  9.00 Setkání maminek s dětmi 
Ne 7.2. 8.30 Bohoslužby v Kyselovicích 
  10.00 Bohoslužby v Přerově 
 
Adresa: Farní sbor ČCE v Přerově, Č. Drahlovského 1, 
 750 00 Přerov 
Telefon (Petr Kulík, farář sboru): 737 976 060 
E-mail: cce.prerov@gmail.com 
www: cce.prerov.estranky.cz 
Číslo účtu: 1882017369-0800 


