
milou manželkou Květou doprovázel bohoslužby na varhany v kapli blanenského Seniorcentra 
a v Rudici. Pro mě, jako pro faráře, to byl vždy člověk, který se nevymlouval, že nemůže, nemá 
čas a nejde to, ale naopak dělal všechno proto, aby se u nás dobře hrálo a zpívalo!
Jsem vděčný za to, že v Jiřího dobrém duchu pokračuje nyní na našem kůru varhanice Niky.
Na Svatodušní neděli 23. května 2021 jsme u příležitosti 1. výročí úmrtí vzpomenuli v blanenském 
kostele na Jirku spolu s jeho manželkou Květuškou a rodinou. Věříme, že mu u Pána v nebeské 
radosti nic neschází a oslavuje zpěvem našeho Pána Martin Kopecký, farář

SVÁTEk LETNIC V SLOVANSkÉM HrADIŠTI V MIkuLČICÍCH
Dne 23. května Církev československá husitská 
v Hodoníně uskutečnila bohoslužbu ve volné přírodě, 
u kříže v místě slovanského hradiště v Mikulčicích. 
Bohoslužba byla slavena k chvále svátku LETNIC, 
svátku seslání Ducha svatého. Liturgii sloužili v du-
chu starokřesťanské tradice bratři pomocný duchovní 
Filip Gorazd Martinek a brněnský biskup Juraj Jordán 
Dovala. V průběhu bohoslužby prožil jednu z vý-
znamných životních událostí bratr Jan, který přijal 
svátost biřmování.
V 6.–10. století se při řece Moravě, přibližně 3 km 
jihovýchodně právě od vsi Mikulčice, nacházelo 
slovanské hradiště, jedno z hlavních center Velké 
Moravy.  Je to místo, kde působili bratří ze Soluně, 
svatý Cyril a Metoděj, kteří na Velkou Moravu 
dorazili v roce 863. Zásluhou byzantské misie vedené 
oběma bratry se Morava stala kolébkou slovanské 
knižní vzdělanosti. Pro mne osobně to je místo 
v krásné přírodě, kde jde vnímat přítomnost vanutí 

Ducha svatého. Párkrát jsem zde již byl, a tak jsem se 
rozhodl prožít slavení svátku Letnic právě zde se svými 
nejbližšími, kteří se rozhodli vydat na cestu se mnou.
Při loučení s bratrem Jurajem jsem se dozvěděl, že by 
rád založil tradici slavení tohoto svátku jako jednoho 
ze tří největších křesťanských svátku na tomto místě 
a v otevřené přírodě. Po bohoslužbě jsme byli pozvá-
ni na šálek čaje, ale posezení pod širým nebem letos 
počasí moc nepřálo. Tak snad dá-li Bůh, v příštím roce 
si užijeme po bohoslužbě i společné chvíle rozhovorů 
při pikniku. 
Milé sestry a bratři, můžete to brát jako vzdálenější 
pozvání, anebo jako tip na rodinný výlet do krásné 
přírody a míst našich slovanských kořenů. Děkuji Bohu 
a CČSH v Hodoníně za možnost takto oslavit Pána 
Boha, příjemně strávit den, i když počasí moc nepřá-
lo, ale dle okolních především radostných tváří jsem 
vnímal, že škodilo především dřevěným hudebním 
nástrojům, které doprovázely liturgii. Bohu díky.

bratr Jaroslav


