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BIBLICKÝ VERŠ NA ÚNOR:
„Nejen chlebem živ je člověk, ale každým dobrým slovem
vycházejícím z Božích úst.“
Lukášovo evangelium 4,4
Milí čtenáři,
jsme na prahu letošní postní doby, přípravy na slavení Velikonoc.
Naše pusa je jako hlaveň kulometu aneb dokážeme-li polykat zbytečná slova, podaří
se nám občas polknout i ta zlá píše Marie Svatošová. Pokračuje slovy:
„Nedá mi to a už druhý den se pořád musím vracet k postní úvaze, kterou jsem včera
ráno četla: „Život nám neustále staví před oči naše pochybení a nejrůznější tragické situace
plné smrti a nenávisti, která ovládá náš svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokážeme
povznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a naději. Co máme dělat? Musíme
najít odvahu a podívat se na svůj život novým pohledem, očištěným upřímnou lítostí
a vytrvalou modlitbou.“
Možná si to neradi přiznáváme, ale na celkovém zlu ve světě se všichni nějak podílíme. Občas i konkrétními skutky, častěji možná „jenom“ slovy, která nám z pusy vyletí
a už nejdou vrátit zpátky. Ta naše pusa za to nemůže. Jazyk, patro, zuby, dásně, rty – to
jsou jenom mluvidla, orgán, ve kterém se slovo zformuluje a vystřelí. Pusa je v tomto
případě něco jako hlaveň kulometu. Naštěstí vystřelí i slovo dobré a strefí se jím kam je
právě třeba.
Bohu díky za to. Teď mám ale na mysli slova zraňující, která zraňují hned dvakrát.
Toho, do koho se strefila, ale i toho, kdo je ze svého kulometu neuváženě vypálil – pokud mu ovšem aspoň trochu funguje svědomí. Nemůže-li za to pusa, kdo tedy? Kde se
ty náboje, bročky, broky a někdy dokonce dělové koule vlastně berou? Kde se líhnou?
Myslím, že všichni správně tušíme, kde se to líhniště nachází a kdo je za tu líheň
zodpovědný. Dokud se nenaučím ovládat své myšlenky a nezkrotím je, slova z pusy lítat
budou. Tam už je těžko zadržím. Někdo sice radí kousnout se v takovém případě do jazyka, ale to bych ho za chvíli měl nadranc… Účelnější a účinnější bude – i když jistě
během na dlouhou trať – pustit se do vytrvalé a trpělivé krotitelské práce. Ta si v ničem
nezadá s náročnou prací cirkusových krotitelů divokých šelem. I tady je to boj o život.
Buď zvítězím já, nebo ta šelma. Není lhostejné, čím vyplňuji svůj myšlenkový svět. Není
to lhostejné a jsem za to plně zodpovědný.

Postní doba nám na to určitě nestačí, ta trvá pouhých čtyřicet dnů. Ale mohla by být
dobrým startem. Aspoň začít. Mlsný jazýček jsme už možná zkrotili v minulých letech
a žádné velké úsilí nás to nestojí. Koneckonců, vynahradíme si to o masopustní neděli
a tuplem o Velikonocích. Cvičit se v mlčení je alespoň pro některé z nás (dámy, mám
pravdu?) leckdy mnohem těžší. Ale trénink se určitě vyplatí. Dokážeme-li spolknout
tisíc zbytečných slovíček, podaří se nám pak spolknout i to jedno šeredné, které by bez
tréninku vyběhlo samo.
Ještě účinnější – ale to už je pro pokročilejší – je každodenní krotitelská práce v líhništi
samém. Ve vlastním myšlenkovém světě. Umlčet a zneškodnit ošklivou myšlenku v samém zárodku. Nemíním tím hned přípravu atentátu a podobné nekalosti. Ono úplně stačí
ucpat svůj myšlenkový svět třeba posuzováním druhých. Ruku na srdce – co nás k tomu
vede? Proč to děláme? Jen se nebojme nazvat to pravým jménem. Není to ta „potvora“,
co předchází pád? A je-li to opravdu ona, pak je to skutečně šelma nebezpečná a nezbývá,
než se s ní utkat a spoutat ji pevným řetězem své vůle.
Cení se i pouhá snaha. Lepší něco nežli nic.
To sobě i nám všem ze srdce přeje
bratr farář Martin

MODLITBA
Nebeský Otče, ve světě, kde není žádná jistota, jsi Ty vždy oporou. Ve světě
plném krizí, útoků a katastrof dáváš Ty bezpečí. Prosím, přijď ke mně, naplň mé
srdce a zůstaň napořád se mnou. Svěřuji ti svůj život: svou vinu, své selhání, svůj
strach a starosti, svoji touhu po pokoji. Buď mým Pánem, mou ochranou a mým
pokojem, mou nadějí a mou útěchou, mou pomocí a mou důvěrou v budoucnost,
mým základem a oporou. Amen.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ – 5. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
1. – 3. NEDĚLE POSTNÍ
2. 2.

Uvedení Ježíše do chrámu (Hromnice)

10. 2.

Popeleční středa

SVÁTKY V MĚSÍCI LEDNU 2016
Svátek Uvedení Páně do chrámu v úterý 2. února 2016
V tomto svátku prožíváme událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dnů, po jeho narození, do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětili Hospodinu. Ve svědectví evangelia vidíme
muže, který malého Ježíše drží v náručí. Jmenuje se Simeon. Tento člověk řekl o Ježíši, že je
Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci
docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově evangeliu, kapitola 2, verše 22 –40. Lidově se svátek nazývá Hromnice. S tímto názvem

souvisí i slovo hromničky, což jsou svíčky, které se tento den žehnají. Ty se dříve dávaly
během bouřek zapálené do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Svíce nám
však především symbolizuje Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo“. Dříve
v tento den končila doba vánoční, proto na některých místech můžeme ještě do Hromnic vidět
vystavený betlém.

Slavnost Hromnic budeme prožívat letos v úterý 2.2. 2016 v 16:30 hodin
Blansku – kapli, v 17:30 hodin v Blansku – kostele a v 19:00 hodin na Brťově.
V ostatních obcích budeme Hromnice slavit už v neděli 31. 1. včetně udílení
Blažejského požehnání.
Srdečně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

MASOPUSTNÍ NEDĚLE 7. ÚNORA 2016
V letošním liturgickém roce připadá masopust na začátek měsíce února. V naší blanenské farnosti s ním souvisí nejen domácí pečení koblihů a průvody na místech, kde je
tato tradice ještě živá. Jako v předcházejících letech v neděli 7. 2. prožijeme dopoledne
kostelní masopust se zabijačkou v Blansku. Bohoslužby začínají v 9:00 hodin v kostelíku a po nich následuje program na farní zahradě. Po předcházejících zkušenostech
chceme poprosit, abyste se vy, zájemci o zabijačkové speciality, včas napsali v kostele
do seznamu, co a kolik budete chtít, aby se na každého dostalo. Těšíme se na účastníky
v maskách, které čeká malá odměna!
Rada starších v Blansku

POPELEČNÍ STŘEDA 10. ÚNORA 2016
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje naše obrácení ke Kristu. Má nám připomínat, že jsme prach
a v prach se obrátíme, jak zní staré svědectví při udělování popelce. Popele se užívalo i jako
čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě
a prožívali ji, jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně pročistit všechno, co
se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.
Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji bohoslužbou, při
které uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro nás lidi důležité, abychom dostali
názorné znamení, které nám připomene pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach,
a které nás vyzve k obrácení. Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo,
stěží to dokážou přiblížit slovy. Shodují se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo.
Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku
a po tom, aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci
takové, jaké skutečně jsou.

Popelec letos budeme prožívat ve středu 10. 2. 2016 v 8:00 hodin v Blansku-kapli, ve 13:00 hodin v Račicích, ve 14:15 hodin ve Vyškově, v 15:45 hodin
v Ježkovicích, v 17:30 hodin v Blansku-kostele a v 19:00 hodin na Brťově.
Srdečně jste zváni k prožití tohoto významného svátku!

Proč popel z kočiček, ratolestí z jívy, z loňské Květné neděle?
Moji nevěřící kolegové v práci se mě ptali, proč se popel na udělování „popelce“ na Popeleční středu pálí z kočiček?
Obřad žehnání popela pochází z 11. století. Oblékání kajícího roucha a sypání popelem
je praxe známá nejen ze Starého zákona, ale i z antiky. V prvotní církvi ti, kdo se provinili
těžkým hříchem, museli podstoupit veřejné pokání, které začínalo právě v postní době, původně v pondělí po první neděli postní, později na Popeleční středu. Kajícníci se oblékali
do kajícího roucha a posypávali se popelem. Mužům byl sypán popel na hlavu a ženám se
dělal popelem kříž na čele.
Obřad žehnání popela pochází z 11. století, předpis o tom, že pro získání popela mají být
použity palmové ratolesti z minulé Květné (Palmové) neděle, pochází ze 12. století. Jde tedy
o zachování této tradice. Popelcový kříž je nejen připomínkou smrti, ale i příslibem vzkříšení.
Je to však jen jedno z možných vysvětlení, opravdu jde spíše o tradici.

POSTNÍ KŘÍŽE
Rád bych letos trošku zintenzivnil naše prožívání přípravy na velikonoce. Připravujeme
tzv. POSTNÍ KŘÍŽKY, který bude připravený při každých bohoslužbách. Při odchodu
z bohoslužeb si můžete vzít ke splnění nějaký úkol, na kterém po celý týden chcete pracovat. Jak ve vztahu k Bohu, tak sobě i druhým lidem. Po naplnění úkol vložíme na kříž.
Ať již, jako svědectví, almužnu, dar lásky, povzbuzení atd. Těším se na vaši kreativitu
a radost z postní cesty. Podobně jsme v předcházejících letech měli tzv. postní křížky, čili
navazujeme na dřívější tradici.
Bratr farář Martin

POSTNÍ DOBA, postit se neznamená hladovět
Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině
od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: vidíš-li
chudého, slituj se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, smiř se s ním, vidíš-li, že tvůj přítel jedná
šlechetně, nezáviď mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i oko,
noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí
naše noha od chůze za nedovolenými (špatnými) věcmi, ať se postí naše oko od všetečných
pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání (zbytečného rozebírání chyb druhých),
a ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice
zdržujeme masa, bližní však vraždíme, neboť kdo nactiutrhá, ten podle apoštola Pavla vraždí
svého bližního.
(Jan Zlatoústý)

MOJE ZNÁMÁ
Před mnoha roky, krátce před odchodem do důchodu se v práci nepohodla se svou velice
konfliktní kolegyní. Prostě jí už došla trpělivost, a když jí něco vysvětlovala, nebyla zrovna
nejlaskavější a navíc začala zvyšovat hlas. Kolegyni to zaskočilo, nebyla na to zvyklá. Sama
byla velmi konfliktní, ale od druhých to nečekala – a málem se rozplakala, i když do té chvíle
byla vždycky velice suverénní. To překvapilo i naši čtenářku a uvědomila si, že to přehnala.
Od malička byla vedená ke každodennímu zpytování svědomí, a jak píše, nedokázala v dětství
usnout, dokud se neusmířila s babičkou a později třeba s manželem. Tentokrát ne a ne usnout,

dokud nevymyslela plán. Vstala, našla mezi dopisními papíry pohlednici s krásným západem
slunce a textem: „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem!“ Na druhou stranu napsala: „Milá
Jitko, prosím odpusť mi, že jsem byla včera netrpělivá.“ Za podpis nakreslila malé srdíčko,
lístek strčila do kabelky, aby ho ráno nezapomněla vzít do práce a během pár minut spala
jako dřevo.
Sotva druhý den vstoupila do kanceláře s kytičkou a pohlednicí v ruce, špatně vyspalou
a na celý svět nabroušenou kolegyni úplně odzbrojila. Zabralo to jako léčba šokem. Konfliktní kolegyni to naprosto vyvedlo z míry a celý den byla jako vyměněná. Naše čtenářka
za několik dnů odešla do důchodu a dávno tuhle příhodu pustila z hlavy. Po několika letech
se na někdejším pracovišti zastavila. Její pohlednici měla bývalá kolegyně na nástěnce, aby
jí, i příchozím, stále připomínala: „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem!“
Stačilo sebrat jen trochu odvahy, překonat sama sebe a byly zabity dvě mouchy jednou
ranou. Ulevilo se té, která se neovládla a zranila, a potřebnou výchovnou lekci, šetrnou a laskavou, dostala i ta, která ji potřebovala jako sůl. Jsou to maličkosti, ale na maličkostech stojí
i věci velké. Možná by stálo za úvahu koupit si do zásoby v některé z prodejen Karmelitánského nakladatelství pár těchto pohlednic, aby je člověk měl hned po ruce pro případ, že by
se rád někomu omluvil a neleze mu to z pusy. Maličkost za pár haléřů a jak je vidět, sloužit
to může, i jako příklad hodný následování, ještě dlouhou dobu.
Začíná postní doba, v níž se křesťané po dobu čtyřiceti dnů připravují na Velikonoce, aby je
pak mohli prožít v radosti a naději. Taková příprava předpokládá především dát si do pořádku
svůj vztah s Bohem a s bližními. Návodů, jak na to, mají v Novém zákoně celou řadu. Ale co
lidé, kteří dosud Boha nepoznali a Bibli nemají? Čeho se mají chytit? Myslím, že není třeba
chodit daleko. Stačí jen vnímat hlas svého svědomí a reagovat na něj. Možná by pro začátek
stačilo napsat si seznam lidí, na které jsem v posledním roce nebyl zrovna nejmilejší a v postní
době je obejít s pohlednicí, případně i s kytičkou. Je vyzkoušené, že jak se do lesa volá, tak
se z lesa ozývá. Zavolám-li upřímně a z celého srdce „odpusť“ – to by bylo, aby se neozvalo
„ODPUSŤ, ODPusť, odpusť“.
Marie Svatošová

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

V měsíci prosinci se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 15.2. v 18:30 hodin ve farní
kanceláři v Blansku. Zveme k účasti.
Dagmar Bačkovská

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. setkávání
pro děti. Blansko, pátek v 18:30 hodin.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU

Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v tomto roce, se konají v pondělí
v 18:00 hodin.

MOŽNOST ROZHOVORU S BRATREM FARÁŘEM

Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky… osobně s bratrem farářem máte možnost
vždy po bohoslužbách domluvit si schůzku. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí
a pátek od 16:00 do 18:00 hodin ve farní kanceláři, Rodkovského 5 v Blansku.

Z TVORBY NAŠICH FARNÍKŮ
MÁ DEN 24 NEBO 60 HODIN?
Stojí to za zamyšlení? Ano stojí!
Příklady nemáme daleko, jen je třeba si je uvědomovat, vidět je a prožívat. Církev
a každý sbor je součást těla našeho Pána Ježíše Krista a bez působení Ducha svatého,
nebylo by 24 hodin x hodin navíc. Stačí se podívat kolem sebe. Bratr farář, mnoho
úkolů, hodně práce, ale jak a proč to všechno stačí? Práce na Díle Božím je posvěcena
modlitbou nás všech křesťanů bez rozdílu, neboť všichni jsme jedno tělo, sbor se modlí,
děkuje a prosí za faráře a jeho rodinu. Tato celá rodina dostává požehnání, tak dochází
k tomu, že den neubývá, ale roste. Řeklo by se čas vyšetřený. Špatné vyjádření! Je to
čas vymodlený, podpora Ducha svatého dostává povolání mnoha pracovníků, kteří mravenčí silou a pílí spolupracují, aby mohla zvěst evangelia pronikat do otevřených srdcí.
Používám výraz mravenčí síla, malinký mraveneček unese sedm krát těžší břemeni
než sám váží a my sami jsme ti, kteří si ani neuvědomujeme, že nám byla dána výsada
pracovat na Díle Božím, že jsme spolupracovníci Pána Vesmíru. Otec nebeský nám
poslal svého Syna. Pána Ježíše Krista následuje 12 apoštolů, silou Ducha Svatého
roste církev. Slovo roste v miliony hodin lásky, láska to je práce, kterou si ani ti, kteří
pracují, stává se náplní života. Ale pozor! Každá naše chyba, to je zaváhání, které se
mění v hřích a o kterém ani nevíme, ať je to, že nejsme dost oceněni, trocha závisti,
opomenutí modlitby, to všechno brzdí příchodu Království Božímu (ďábel obchází
jako lev řvoucí).
Jak hodiny rostou, také i ubývají. Pracovat na díle Božím je poslání a bez lásky
k našemu Pánu a ke všem lidem, ať již schopným nebo neschopným, chudým i bohatým. Kde není lásky, není ani darů Ducha Svatého. Zde se zastavil čas na Díle Božím,
neboť bylo nám dáno pracovat, ale nebylo nám dáno dílo dokončit. Proto modleme se
ne jen za ty své, které máme rádi, ale i za ty, kteří nás nenávidí.
Prosme, aby nebylo v našich srdcích nenávisti, zloby, závisti a to nejhorší, pýchy
a pohrdání lidmi, neboť všichni jsme Boží stvoření. V Pánu Ježíši Kristu a silou Ducha
Svatého se i nám rozšiřuje den, a z 24 hodin se stává nekonečné množství Boží lásky.
Jeden z maličkých dělníků na vinici Páně Váš bratr Slávek Lamač

HUDBA
Na struny života, každý různě hraje.
Někdo je něžně rozeznívá,
někdo zamračeně dívá.
Jeden má životní náplní práci
však užívá i legraci.
Druhý se jen mračí
mobil a internet mu stačí.

Nevidí lesy, řeky, oblohu, ptáky.
Nevidí, jak děti pouští draky.
Kdo rozezní struny života krásně,
je šťastnější, to je jasné.
Nepromarněme žádný den
a prožijeme život, jako hezký sen.
To vám přeje Drahuška Tyšerová z Ježkovic

PROŽILI JSME
JEŠTĚ SILVESTR
Vracím se ve vzpomínkách na konec roku L. P. 2015. Píši pro vás pár řádků o posledním setkání v roce 2015 v dřevěném kostele. Poslední dvě bohoslužby v roce
2015 jsme zažili 31. prosince ve večerních hodinách. První proběhla v 17:30 hodin
a druhá ve 23:00 hodin.
Příchodem do kostela jsem byla příjemně překvapena nádherným Betlémem
vyrobeným z perníku, krásně a precizně nazdobený bílou cukrovou polevou.
Bohužel jsem se dřív do kostela nedostala… Je až s podivem, jakou krásu dovedla
vdechnout do tohoto ojedinělého díla mladá naše sestra. Kostel byl nádherně vyzdobený a vánoční stromky byly ozdobeny dílem dovedných rukou maminky jedné
nevěsty, kterou oddával bratr farář Martin. To již několikátý rok máme takovou
krásu před očima! Jejich svatební obřad byl jistě moc pěkný, že maminka dokázala
s vděčností vytvořit takovou nádheru. Věřím, že šlo o spoustu nekonečných hodin.
Kostel byl zaplněný do posledního místečka a bohoslužba se dokonale podařila.
Mně se moc líbila a hlavně v části, kdy bratr farář Martin jmenoval zemřelé, kteří
nás v roce 2015 předešli na druhý břeh. Na konci bohoslužeb následoval společný
přípitek na brzké shledání. Následovala farní hostina s nepřeberným množstvím
dobrůtek.
Hostiny se zúčastnil i 93letý pan František Manoušek, kterému před dvěma
měsíci zemřela manželka. Je obdivuhodná jeho vitalita, přednesl nám dvě dlouhé
básně a zavzpomínal, jak se s manželkou seznámil,
když byli nasazení na nucené práce do Německa,
jak se vzali a jak jeho manželka během 14 dní přišla během náletu o oba rodiče. Nezapomněl nám
říci, že si máme vážit každého dne, který nám byl
dán, že je život boj od začátku do konce, ale přesto
je krásný. Pohoštění trvalo do 23:00 hodin, kdy
následovala druhá silvestrovská bohoslužba s poděkováním za uplynulý rok s přípitkem ve 24:00
hodin na rok 2016. Bohoslužby v noci se zúčastnilo 19 farníků, kteří vykročili s vizí dobrého roku
na další krásné setkávání s našim obětavým panem
farářem Martinem
Přeji Vám a všem Vašim milým jen vše dobré
Marie Hudcová

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
IZÁK – Bohem zaslíbený syn
Když Izák vyrostl a oženil se, postihlo krajinu sucho a neúroda. Tehdy si Izák vzpomněl
na úrodnou egyptskou zemi, o které mu vyprávěl otec a rozhodl se, že se tam přestěhuje
a nakoupí pozemky, aby nemusel být stále jen potulným cizincem.
Chystal se už na cestu do Egypta, když ho Bůh zastavil: „Nesestupuj do Egypta, ale usaď
se v zemi, kterou já ti určím. Přebývej tu jako host, já budu s tebou a požehnám ti.“ Pro Izáka
nebylo snadné změnit plány, ale věřil Bohu a dal na jeho radu. Zůstal v zemi zvané Gerar,
kterou obývali Pelištejci. Bůh měl z jeho rozhodnutí radost a velice mu požehnal. Na veškerém
Izákově počínání spočívalo Boží požehnání.

Útoky nepřátel

Izák se stal bohatším než domorodí obyvatelé. Těch se zmocňovala závist. Nejraději by
ho vyhnali a jeho majetek zabavili, ale chyběla jim odvaha. Alespoň mu tedy škodili. Jednoho dne mu zasypali studny, aby jeho pastýři nemohli napojit stáda. Tehdy jeho starší pastýři
rozzlobeně volali: „ To si nemůžeme nechat líbit, jsme silnější, snadno je přemůžeme. Pane,
jen dej rozkaz!“

Rozumný ustoupí

Izák uvažoval a tu mu přišlo na mysl, co řekl Bůh: Budeš jako host v této zemi! Cizinec
nesmí začít válku! Cožpak nepožehnal Bůh Abrahamovi, když dovedl ustoupit Lotovi? Ani já
o nic nepřijdu, když ustoupím Pelištejcům a pokojně odpověděl svým pastýřům: „Nebudeme
se s nimi hádat ani bojovat. Složte stany a shromážděte stáda! Odejdeme odtud na jih.“ Izák
opustil gerarský kraj a postavil stany v jiném údolí. Zde také objevil staré studny a nechal
vykopat nové. Sotva to však zjistili gerarští pastýři, znovu se hádali, přeli a nové studny opět
zabrali. Izákovi lidé si stěžovali: „ Podívej, čeho jsi dosáhl svým nepochopitelným ustupováním. Dej rozkaz a my si s nimi poradíme!“ I tentokrát zůstal Izák klidný a vydal jen kratičký
rozkaz: „Stěhujeme se dál!“

Mírová smlouva

Pelištejci dostali strach z muže, který zůstává tak klidný, laskavý a nenechá se vyprovokovat k násilí.
Jednoho dne jej navštívil král Gerar Abímelek a jeho dva nejpřednější mocnáři. Izák se jich
ptal, proč k němu přišli, když jej tolik nenáviděli a vyhnali ze své země. Oni mu odpověděli:
„Poznali jsme, že je s tebou Bůh a že ti žehná. A tak bychom chtěli s tebou uzavřít smlouvu.
Nebudeme ti škodit a prosíme, abys nám ani ty neškodil.“ Izák však nemyslel na pomstu.
Svolil ke vzájemné smlouvě a ještě je pohostil.
Byl to vlastně Bůh, kdo uklidnil jeho nepřátele.
Jak by to však dopadlo, kdyby se Izák postavil proti Pelištejncům se zbraní v ruce? Jistě
by se spor rozrostl a nastala by válka bez konce.
Z příběhu, který se udál před mnoha a mnoha lety, si můžeme vzít ponaučení i dnes. Izák,
který byl synem Abrahama, největšího izraelského patriarchy, nám dává příklad toho, že pro
život člověka je nejlepší žít v dobrých i zlých časech v souladu s Božími pravidly. Nevolat
k Bohu o pomoc až přijdou životní krize, ale i v době, kdy se nám daří dobře.
Připravila Dagmar Bačkovská

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání volá k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním
bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás všechny v tento
i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin,
modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné
modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje
prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je
předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.
Pamatujme v únoru 2016 na:
- naši farnost, za uzdravení vztahů v některých společenstvích
- za bratra faráře, ať mu Pán Bůh dává sílu konat dobrou službu pro nás
- za ochotu lidí přicházet na bohoslužby, vždyť nic neztratí, jen získají
- za naše stárnoucí bratry a sestry, aby cítili naši podporu
- za děti a mladé lidi, aby převzali v pravý čas místo na Boží vinici po nás.
Amen.
Vaše Lidka Hadačová, Vyškov

RECEPTY Z FARNÍ KUCHYNĚ
Protože jste se na silvestrovském posezení ptali na recepty pokrmů toho, co jsem připravovala,
mám zde něco pro vás.

Vaječný koňak

Jedno konzervované mléko, jedno slazené konzervované mléko, jeden vanilkový cukr, půl
litru rumu. Slazené mléko 2 hodiny vaříme. Po vychlazení všechno zamícháme dohromady.

Bílkový chlebíček

Připravíme si 8 bílků, ušleháme je se 14 dkg polohrubé mouky, 15 dkg cukru, 1 Margotka,
hrst ořechů, kandované ovoce, hrozinky, 5 dkg roz. másla. Zamícháme a upečeme. Polijeme
čokoládou.
Dobrou chuť vám přeje sestra Alena Ševčíková
P.S.: Přijďte na farní masopust, mám pro vás se sestrami ledacos připraveno.

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2016
Úterý – Uvedení Páně do chrámu
Text evangelia: Lukáš 2,22-34
Zpíváme píseň: 69, 502
Pátek

2. 2.

Sobota

6. 2.

5.2.

16:30
17:30
19:00
17:30
14:00
16:00

Blansko
Blansko
Brťov
Blansko
Rudice
Lysice

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň úřadu městyse

Neděle
Text evangelia: Lukáš 9, 28-36
Zpíváme píseň: 39,587

7. 2.

Masopustní neděle

Středa – Popeleční středa
Text evangelia: Matouš 6, 16-21
Zpíváme píseň: 238

10. 2.

Svátost pokání, veřejná zpověď
Pátek
Sobota

12. 2.
13. 2.

Neděle – 1. neděle postní
Text evangelia: Lukáš 4, 1-13
Zpíváme píseň: 246

14. 2.

Svátost pokání, veřejná zpověď
Pátek

19. 2.

Sobota

20. 2.

Neděle – 2. neděle postní
Text evangelia: Lukáš 13,31-35
Zpíváme píseň: 235

21. 2.

Pátek
Sobota

26. 2.
27. 2.

Neděle – 3. neděle postní
Text evangelia: Lukáš 13,1-9
Zpíváme píseň: 244

28. 2.

7:45
8:00
9:00
13:00
14:15
15:45
17:00
18:30
8:00
13:00
14:15
15:45
17:30
19:00
17:30
14:00
8:00
9:00
10:45
14:00
16:00
17:00
17:30
14:00
14:00
8:00
9:00
10:45
13:00
14:15
15:45
17:00
17:30
14:00
8:00
9:00
10:45
14:30
16:00
17:00

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

Evangelický kostel
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Tuto neděli bohoslužby nejsou!!
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň úřadu městyse
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Sbor Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Svatební obřad
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sakristie poutního kostela
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně

Tvořte s námi Farní zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon: farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz
www.drevenykostelik.cz • www.kostelyvyskovsko.hu.cz • www.fararmartin.digiinfo.eu
NO Blansko č. účtu 244035648 / 0300
NO Vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

