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Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice,
Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu,
Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

BIBLICKÝ VERŠ NA BŘEZEN:
Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa.
Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít
světlo života.“
(Janovo evangelium 8,12)
Milí čtenáři.
Už za několik týdnů, Květnou nedělí, vstoupíme do Svatého týdne a tím
do velikonočních svátků. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou
a Nedělí Zmrtvýchvstání procházíme poslední dny Ježíšova života na zemi.
Prožijeme a zakoušíme tajemství své vlastní smrti a vzkříšení! Začíná všechno
Jidášovou zradou, pokračuje Ježíšovým zatčením, zmanipulovaným soudem,
ukřižováním, pohřbem a všechno kulminuje Jeho zmrtvýchvstáním. Pro nás
to jsou nejdůležitější svátky naší upřímné a živé víry.
Pro širokou veřejnost jsou však nejdůležitějšími křesťanskými svátky,
svátky vánoční. Možná proto, že jsou to dny skutečně krásné. Jsou oslavou
narození, života, oslavou dítěte, prostě velká romantika. V tomto ohledu
Velikonoce Vánocům moc konkurovat nemohou.
Hlavními tématy Velikonoc jsou zrada, opuštění, utrpení a smrt. A to není
něco, co bychom chtěli oslavovat, i když tohle všechno má „finále“ v podobě
Ježíšova vítězství nad těmito nepříjemnými stránkami života skrze jeho zmrtvýchvstání. To že o nich neradi mluvíme, však neznamená, že je smažeme
a nás se nebudou nikdy týkat. Ale my je prožijeme na sobě samých. Proč se
dobře nepřipravit?
I když Ježíšovo vítězství budeme prožívat o velikonoční neděli, s jedním
vítězstvím jsem se tento týden už potkal. Řekl bych dokonce, že už jsem prožil
určitou formu velikonoc před Velikonocemi.
Pohřbíval jsem jednu hodnou a milou babičku, kterou jsem znal po celou
dobu, co jsem zde farářem. Byla věrnou a vytrvalou účastnicí každých

bohoslužeb, pokud jí to zdraví dovolovalo. Potom jsem ji několik let vozil
do kostela autem, když zdravíčko zlobilo…
Nebyl to žádný velký pohřeb, žádné davy. Skromný a nenápadný, jako celý
její život. Ale to, co ve mně vyvolalo silný pocit úžasu, bylo, jak se rodina
o babičku starala. Tři roky s plným nasazením a láskou babičku v domácím
prostředí opečovávala. Jak to muselo být někdy nesmírně těžké a náročné! Ona
se za všechny, i za nás, za farnost vytrvale modlila. Věděla a naplňovala své
poslání ve své životní etapě. S tím se, Bohu díky, už můžeme potkávat čím
dál častěji. V pravý čas mně nejbližší zavolali k poslednímu pomazání a mně
se krásně naplnila před očima její letitá modlitba: „Bože dej, ať jsme v Tobě
požehnaní i šťastní pro teď i pro věčnost.“ Když babička zemřela, tak ji sami
připravili k pohřbu, umyli, ustrojili, prostě to všechno, co by za normálních
okolností dělala pohřební služba. To je pro mne důkaz, že z mrtvých vstává
člověk v nás, z mrtvých vstává naše lidskost.
Možná v nás, v naší víře a lásce k Bohu i lidem něco už dávno umřelo. Přeji
vám, ať to krásné, to lidské a člověčí ve vztahu k Bohu i lidem, o letošních
Velikonocích, v nás opět ožije.
Těším se na naše společné prožití tohoto nesmírně duchovně silného
údobí.
Bratr Martin, váš farář

MODLITBA
Otče a Pane náš, sledujeme dění kolem nás a snažíme se na něj správně
reagovat. Prosíme, zbavuj nás naší pragmatičnosti, až někdy i vypočítavosti, našich lidských obav a nelásky.
Naopak dávej nám poznávat radost z toho, když jsme ve tvém jménu a
pod tvými křídly shromážděni a ty tehdy můžeš skrze nás prosazovat
svou věci své království v nás a mezi námi. Amen.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
4. – 6. NEDĚLE POSTNÍ A SVATÝ TÝDEN
7. 3. apoštol Tomáš
25. 3. Marie, matky Páně
zvěstování
26. 3. Bílá sobota

20. 3. Květná neděle
24. 3. Zelený čtvrtek

25. 3. Velký pátek

27. 3. Hod Boží velikonoční
28. 3. Pondělí velikonoční

SVÁTKY V MĚSÍCI BŘEZNU 2016
SVATÝ TÝDEN – PRŮVODCE, JAK JEJ PROŽIJEME
V LETOŠNÍM ROCE L. P. 2016 v našich farnostech.
Zkuste se na největší svátky v roce připravit a plně prožít jejich svědectví pro
náš život. K tomu chce přispět i naše povídání.
SVATÝ TÝDEN
Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí.
Program bohoslužeb u vás v obci máte ZDE VE ZPRAVODAJI I VE FARNÍM
KALENDÁŘI DOMA.
Květná neděle 20. března
Spolu slavení Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který
symbolicky naznačuje, že následujeme Ježíše na jeho cestě utrpení a účastníme
se jeho kříže, abychom měli také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto
myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi (zpravidla větvičky
jívy, už krásné ratolesti připravili pro všechny farnosti manželé Gottvaldovi
z Jedovnic): „… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Ježíšem.“
Květná neděle spojuje Ježíšův královský vjezd a oslavu jeho utrpení v jedno.
Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojené… Rozdávají se ratolesti,
které nám po celý rok připomínají, že ve víře jsme živými ratolestmi a čerpáme
mízu, živiny a sílu z kmene Kristova. Dávají se doma za kříž na stěně.
Praktické poznámky:
Setkáme se před kostelem. Po úvodním pozdravu se znamením kříže rozdají
se ratolesti. Třikrát kněz zatluče křížem na kostelní vrata a otevře se průvod
do týdne týdnů. Vcházíme do kostela, nejprve farář, děti, katechumeni (tj. ti
co budou pokřtěni či obnovují své křestní sliby o Velikonocích), potom všichni
ostatní. Usedáme v tichosti do lavic a zpívá se píseň. Před zpytováním svědomí
se zpívá kající žalm a slavíme svátost pokání s veřejnou zpovědí. Připravme
se na ni již doma, tichým rozjímáním ve zpytování svědomí. Místo kázání se
na Květnou neděli čtou Pašije. Evangelistou letošního roku je Lukáš, budeme
pašijovému četní naslouchat v jeho podání.
PONDĚLÍ, ÚTERÝ A STŘEDA jsou všední dny pašijového týdne.

Zelený čtvrtek 24. března
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje
tajemství svátosti Večeře Páně a myje apoštolům nohy, z čehož pramení svátost
Kněžství. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, jeho zajetí… Kristus
nás posiluje svým životem a svoji láskou. V této síle se vydáváme na cestu
životem. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale hlavně skrze
bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme vyhnáni, totiž
„nové nebe a nová země“ nebeského království. Při liturgii umývá kněz sestrám
a bratřím nohy na znamení pokory a vydanosti lidem ve službě.
Praktické poznámky:
Jako každý rok bude, po kázání, probíhat obřad umývání nohou. Prvně
budou přistupovat děti, katechumeni, a potom všichni další, kdo budou
mít zájem. Při tomto obřadu se sedí v první, otevřené lavici. V závěru
bohoslužeb se odnášejí liturgické předměty ze stolu Páně a nastává
posvátné ticho Velkého Pátku. Umlknou zvony až do vzkříšení Páně. Děti
budou místo zvonění hrkat, hrkačkami. Pokračujeme sederovým večerem.
Vzhledem k potřebě přípravy je třeba se včas k sederové večeři přihlásit.
Velký pátek 25. března
Na Velký pátek prožíváme s Ježíšem jeho smrt, kdy se konal proces odsouzení,
poprava i pohřeb. Proto je postním dnem, je prožíván ve znamení smutku, ticha
a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne.
Proto se přibližně v tento čas scházíme k zvláštní bohoslužbě, je to obřad
na památku utrpení Páně. Čtení z Bible otevírá smysl utrpení a smrti Krista
a je zakončeno přímluvami za velké bolesti celého světa (rozdělení, války,
špatné vztahy, nejednota křesťanů, …). Na Velký pátek je výzdoba kostela
chudá, bez květin a svící na stole Páně. Písně se zpívají bez doprovodu varhan
a mlčí i zvony. Bible říká, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona,
která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím
Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela svobodná cesta pro každého
člověka k samotnému Bohu.
Praktické poznámky:
V kostele není výzdoba a slavíme dnes zvláštní pašijovou bohoslužbu.
Klasická liturgie se dnes neslaví. Projdeme s Ježíšem celou křížovou
cestu. Po bohoslužbě je dobré zůstat ještě k tiché adoraci. Večer se koná
za každého počasí zvláštní, pobožnost křížové cesty, venku. Viz pozvánka níže.

Bílá sobota 26. března
Je tzv. neliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví bohoslužba a další
svátosti, kromě útěchy nemocným. Tento den je příležitostí prožít u Kristova
hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Všeho toho, v čem bychom byli
díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci.
Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního)
počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava
význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku –
tzv. vigilií. Slavnost Vzkříšení Páně začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou
sobotu, anebo v noci (stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem
25.12., se slaví „Štědrý večer“ již večer 24.12).
Praktické poznámky:
Bohoslužba začíná před kostelem. Požehnáním velikonočního ohně, svíce –
Paškálu – Průvodem se svícemi do kostela. Biblická čtení a křtem či obnovou
křestních slibů letošních katechumenů i nás všech přítomných. Se svým
kmotrem přistupují ke křtitelnicí ke Kristovu křestnímu prameni. Všichni ostatní
obnovují své křestní sliby. Je to zcela zvláštní, působivá slavnost nenechejte si
ji určitě ujít. V kostele dnes nesvítí světla, jen prostor prozařují rozžaté svíce
v našich dlaních.
Velikonoční noc
Velikonoční vigilie je slavností svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých; kdy
rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu
k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento
velikonoční „přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody
a plnosti.
Křestní obřady: Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní
slavnost. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme
účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně křest udílí
a obnovuje právě o Velikonocích. Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest
v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání
osobního pouta s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči
a vysvobození z neodvratné moci zla. „Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt,
abychom – jako Kristus – byli vzkříšeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce
a vstoupili tak na cestu nového života.” (srov. Římanům 6,4)

Velikonoční neděle 27. března NEJVĚTŠÍ SVÁTEK V ROCE!
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po
sobotě” (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým
zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento
den začali pravidelně scházet k Večeři Páně „lámání chleba” a tento den nazvali
„dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc” – zpřítomněním
Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu
zmrtvýchvstání.
Praktické poznámky:
Dnes se koná požehnání pokrmů. Doneste si je!!! Budou také rozdávány požehnané
mazance a vejce ke svátečnímu stolu. V Blansku je první přijímání pro dospělé, budou
přijímat jako první, před ostatními. Klečí v půlkruhu před stolem Páně.

Velikonoční doba
Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do Letnic – „Seslání Ducha
svatého“ jako jeden sváteční den – „Velký den Páně“.
Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40 dnech setkávali se
vzkříšeným Ježíšem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že ho už více neuvidí, ale
dostanou zvláštní posilu – dar Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní. „Milost
Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky
je připraven osvítit toho, kdo po něm touží… Tento svátek nás provází těžkostmi,
na něž ve světě narážíme, a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku
vyzařuje.“ 						
(církevní otec Atanáš)

POSTNÍ KŘÍŽKY
Rád bych letos trošku zintenzivnil naše prožívání přípravy na Velikonoce.
Připravujeme tzv. POSTNÍ KŘÍŽ, 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

ZVEME VÁS V BŘEZNU
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU

Pokračujeme ve společném setkávání nad Božím slovem, s výkladem, vzájemným
sdílením, debatě a setkání. Biblická hodina se koná každé úterý v 17:30 hodin
ve farní kanceláři. Srdečně zveme další zájemce o růst ve víře.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH V BLANSKU

V měsíci březnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 14.3.
v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku. Zveme k účasti.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH VE VYŠKOVĚ

V měsíci březnu se sejde vyškovská rada starších na svém jednání ve středu 16.3.
v 18:00. Zveme k účasti.

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj.
setkávání pro děti. V Blansku se setkáváme každý 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 19:00 hodin.

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU

Přípravy pro dospělé na křest, který přijmou o Velikonocích L. P. 2016 se konají
každé úterý v 19:00 hodin ve farní kanceláři v Blansku.

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. Jinak kdykoliv, dejte vědět, pokud nebudu v „terénu“ rád Vás přijmu.
SEDEROVÁ VEČEŘE V BLANSKU
Na Zelený čtvrtek 24.3. 2016 po bohoslužbách v Blansku, připravuje rada starších
Sederovou večeři. Sestra předsedkyně rady starších Vás bude po tři postní neděle
osobně zvát. Chceme Vás poprosit, řekněte jí, kdo budete mít zájem a zúčastníte se.
Má to jen jediný důvod. Abychom mohli připravit patřičný počet porcí jídla. Děkujeme
rada starších v Blansku.

VENKOVNÍ PROŽÍVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY.
Máme velkou příležitost k netradičnímu prožívání Ježíšovy křížové cesty.
Blanenská farnost půjde venkovní křížovou cestu v Černé Hoře na Zelený
čtvrtek 24.3. v 9:00 hodin s dětmi a dospělí na Velký pátek 25.3. ve 20:00
hodin.
Vyškovská farnost se sestrou jáhenkou Libuškou v Lulči na Zelený
čtvrtek 24.3. v 8:30 hodin. Povzbuzuji Vás, přijďte!
Je to bezvadná duchovní zkušenost.
Velikonoční chrámové sbírky.
Jako každý rok, i letos o Velikonocích, vás chceme poprosit o štědrost
při darech do sbírek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou
i před sebou v našich farnostech různé opravy budov, doplnění interiérů
a dalších investic. Děkujeme za vaši pozornost, protože i málo pro
naši farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů zahraničních ani
tuzemských děkujeme právě vám! Rady starších

PROŽILI JSME
Farní masopust v Blansku

Ráda bych se s vámi podělila o své zážitky s letošní masopustní neděle
7. února 2016 v Blansku. Byli jsme s manželem, my vyškovští, pozvaní
farníky z Blanska, přijet mezi vás, blanenské. Brzy ráno jsme vyrazili
z Vyškova vlakem na cestu, tak abychom včas otevřeli dveře blanenského
kostela a mohli s místními prožít ranní bohoslužby. Bylo povzbudivé vidět
zaplněný kostel bratry a sestrami, i milými hosty. Krásně ranní zimní sluníčko
pronikalo dovnitř okny. Jak jsme vycházeli ven z kostela, po skončení
bohoslužeb, tak nás děvčata z farní rady s vlastnoručními koblihami zvaly
na masopust probíhající na farní zahradě. S ostatními jsme rádi pozvání
přijali. Zde už bratr Jenda Fiala z Ruprechtova se svoji maminkou Jarkou
všechno připravovali za pomoci blanenských. Nic nechybělo: bílá a černá
polévka, vařená kolena, žebra, ovar… každý si mohl vzít to, na co měl chuť.
K zakoupení byly jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, klobásky… Sestry všechny
hostili koblihy, koláči, kávou, čajem… Harmonikářka Liduška z Babic nám
krásně hrála a zpívala na farní zahradě na harmoniku. Zatancovali jsme si

na trávníku venku. Vždyť na 7. února bylo nádherné počasí! Dalo se celé dvě
hodiny být klidně venku a zima nebyla. Moc se nám mezi vámi, ostatně jako
vždy, líbilo. Škoda těm, kdo nepřišli. 			
Lidka Hadačová, Vyškov

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
LOT A JEHO ŽENA – útěk ze Sodomy
Sodoma se rozkládala v překrásném Jordánském údolí. Vypadala jako zahrada
Hospodinova. Lot si toto překrásné údolí vybral za svůj domov. Tady se mu
dařilo velmi dobře, dobytka přibývalo, pokladnice se plnily zlatem. Avšak
tížilo jej a trápilo, že se sodomské obyvatelstvo úplně odvrátilo od Hospodina.
V Božích očích dělalo zlé věci. Dokonce i ve svatyních se oddávalo kultické
prostituci. Pro Lota to bylo velmi bolestné a nejednou lidi napomínal, aby
si uvědomili, že je tu živý Bůh, který všechno vidí a slyší. Ale oni se mu
vysmívali a nebrali jeho varování vážně.
Jednou, když seděl v sodomské bráně, procházeli tudy dva muži, cizinci. Lot
jim vyšel vstříc a nabídl jim nocleh a ochranu. Lotova žena je pohostila, ale
sotva dojedli, ozval se dupot a řev. Kdosi zabouchal vší silou na dveře a křičel:

„Kde jsou ti muži, kteří přišli k tobě na noc? Vyveď je ven, ať si s nimi můžeme
pošpásovat!“ Lot snažně prosil, aby nedělali takovou hanebnost a místo hostů
jim nabídl své dvě dcery, panny. To všechny ty zvrhlíky popudilo ještě více
a chtěli se na Lota vrhnout. Vtom cizinci vtáhli Lota dovnitř a zavřeli dveře.
Muže, kteří byli před domem, ranili slepotou a ti nebyli schopni nalézt vchod.
Poté cizinci radili Lotovi, aby všechny, kteří k němu patří, vyvedl pryč. On
váhal, ale muži ho uchopili za ruce a vyvedli jeho rodinu z města.
Záchrana věrných
Potom řekl Hospodin Lotovi: „Uteč na horu, abys nezahynul. Neohlížej se
zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj.“ Tehdy ještě Lot nechápal, z jakého
nebezpečí jej Bůh zachraňuje. Jakmile se objevilo slunce, Bůh začal chrlit
na Sodomu a Gomoru síru a oheň, zničil města, obyvatele i celou úrodnou
krajinu. Lotova žena byla v myšlenkách stále v Sodomě, nechtěla se smířit
s tím, že o všechno přichází. Zapomněla na výstrahu, zastavila se a ohlédl zpět.
Viděla plameny, které šlehaly až k nebi. Srdce se jí zastavilo hrůzou a vtom
okamžiku ji zasáhla smrt. Pokryla ji vrstva soli a proměnila se v solný sloup.
Jenom lot a jeho dcery byly zachráněny.
Město Sodoma a Gomora se stala symbolem neřesti, prostopášnosti a naprosté
mravní zpustlosti. Když se Lot rozhodl pro přebývání v tomto městě, domníval
se, že zde najde ráj na zemi. Jak může zdání klamat! Navenek je vše v pořádku,
ale uvnitř hlodá červ zvrácenosti. Město Sodoma již neexistuje, ale její jméno
žije dál jako varování.
V biblickém příběhu o Sodomě a Gomoře mají svůj původ i úsloví. „Sodoma.
Gomora…“ – když komentujeme nemravný a nezřízený život. Pokud říkáme,
že někdo na někoho „dští nebo chrlí oheň a síru“, vyjadřujeme tím, že ho
prudce napadá, haní a deptá. Když někdo úplně znehybní, strne, říkáme, že
„stojí jako solný sloup“.
Připravila Dagmar Bačkovská

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského

poslání zve 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 opět 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 modlitbě, v měsíci březnu 2016:
- na naši farnost a ochotu sester a bratří více přicházet na bohoslužby
ve všedním i svátečním čase
- za bratra faráře, ať mu Pán Bůh dává sílu konat dobrou službu pro jeho
náročnou službu pro nás zvláště ve Svatém týdnu, ze vedení Duchem
svatým při zvěstování Božího slova
- za mír a klid v naší zemi, v Evropě a celé Zemi, v uzdravení bolavých
míst na světě
- za nemocné a trpící, aby neztráceli naději na Boží pomoc
- za děti a mladé lidi, aby našli cestu k Bohu. Amen.
Vaše Lidka Hadačová, Vyškov
BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2016
Pátek

4. 3.

Sobota

5. 3.

Neděle – 4. neděle postní
Text evangelia:
Lukáš 15, 1-3.11b-32
Zpíváme píseň: 238

6. 3.

Pátek

11. 3.

Sobota

12. 3.

Neděle – 5. neděle postní
Smrtná
Text evangelia:
Jan 12,1-8
Zpíváme píseň: 245

13. 3.

Pátek
Sobota

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

Blansko
Rudice
Lysice
Boskovice
Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Švábenice
Blansko

Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň úřadu městyse
Evangelický kostel
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostelík

18. 3.

14:00
8:00
9:00
10:45
14:00
16:00
17:00
17:30

Rudice
Blansko
Blansko
Brťov
Vítějeves
Ruprechtov
Račice
Blansko

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

19. 3.

14:00

Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 6. neděle postní
Květná
Text evangelia:
Lukáš 19,29-40
Zpíváme píseň:239

20. 3.

Svátost pokání, veřejná
zpověď
Zelený čtvrtek
Text evangelia:
Lukáš 22, 14-30
Zpíváme písně:122,12,526
Svátost pokání, veřejná
zpověď

24. 3.

Velký pátek
Text evangelia:
Jan 18, 1-19,42

25. 3.

26. 3.
Sobota – Bílá
Text evangelia: Lukáš 24, 1-12
Zpíváme písně:249,260
Křty dospělých
Neděle – Hod Boží
velikonoční
Text evangelia:
Jan 20, 1-18
Zpíváme písně: 250,260

27. 3.

Pondělí Velikonoční
Text evangelia:
Lukáš 24,13-35
Zpíváme píseň: 255,260

28. 3.

7:45
Boskovice
8:00
Blansko
9:00
Blansko
10:45
Brťov
13:00
Rousínov
14:15
Vyškov
15:45
Ježkovice
17:00
Račice
18:00
Ruprechtov
9:00 Luleč a Černá Hora
13:00
Rousínov
14:15
Vyškov
16:30
Blansko
17:30
Blansko
19:00
Blansko
13:00
Rousínov
14:15
Vyškov
15:45
Ježkovice
17:00
Račice
18:00
Ruprechtov
16:30
Blansko
17:30
Blansko
19:00
Brťov
20:00
Černá Hora
9:00–12:00 Blansko
14:00
Rudice
17:30
Vítějeves
20:00
Blansko
8:00
Blansko
9:00
Blansko
10:45
Brťov
13:00
Rousínov
14:15
Vyškov
15:45
Ježkovice
17:00
Račice
18:00
Ruprechtov
7:45
Boskovice
8:00
Blansko
9:00
Blansko
14:30
Křtiny
16:30
Černá Hora
17:30
Lysice

Evangelický kostel
Kaple Senior centra
Dřevěný kostelík
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Křížová cesta
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Sederová večeře
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Křížová cesta
Dřevěný kostel – adorace
Kaple sv. Barbory – vigilie
Obřadní síň obec. úřadu – vigilie
Dřevěný kostel – vigilie
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Kaple sv. Rodiny Senior centra
Dřevěný kostel
Sakristie poutního kostela
Kaple sv. Rodiny
Obřadní síň úřadu městyse

Tvořte s námi náš 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

