FARNÍ ZPRAVODAJ

duben 2016

ročník 19

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 DUBEN:
Zmrtvýchvstalý Ježíš učedníkům řekl: „Blahoslavení, kteří
neviděli očima, ale viděli srdcem a uvěřili.“ Janovo evangelium 20,29
Dobrý den, milí v Kristu.
Když se s někým setkáme, pozdravíme se. „Dobrý den!“ říkáme obvykle. Ježíš dnes
v evangeliu zdravil své učedníky jinak. „Pokoj vám!“ řekl jim, když se jim, jako vzkříšený
dal poznat ve večeřadle. Hned třikrát jim řekl, aby to věděl každý, jaký velikonoční dar
jim po zmrtvýchvstání přináší. Tento velikonoční dar – pokoj – dává Ježíš nyní i nám.
I celému dnešnímu světu.
Ale napadá nás pochybnost: „Kde tedy Kristův pokoj je? Copak je na světě méně
sporů, hádek, méně válek?“ Odpověď na tuto naši pochybnost dává Vzkříšený Ježíš sám.
Při loučení s apoštoly řekl: „Pokoj SVŮJ vám zanechávám. Pokoj SVŮJ vám dávám.
Ne takový, jaký dává svět. JÁ vám jej dávám!“ (Jan 14,27).
Podle toho je tedy na světě dvojí pokoj: Mír, který vyjednávají lidé, a pokoj, který
dává Kristus. Je dobré, když si to uvědomujeme. Umíme jedno od druhého rozeznávat?
Mír ve světě to je velká věc, to víme všichni. Víme, jak je těžké jej dosáhnout. Ale
víme také, jak je pokoj a mír křehký i nestálý, ať je to ve vlastní rodině, ať je to mír mezi
národy, státy.
Dar pokoje, který nabízí Zmrtvýchvstalý Kristus, je jistota, je bezpečí víry. Můžeme to
vidět na apoštolu Tomáši. Je skeptik, nedá na povídačky, to co povídají druzí. Je realista,
chce hmatatelné důkazy. Není mu však v jeho nedůvěře dobře, ale nemůže jinak. Pak mu
Ježíš nabídne svůj pokoj a Tomáš plný radosti volá: „Ty jsi můj Pán! Ty jsi můj Bůh!“
Všimněte si: Ježíš ani slovem nepokáral Tomáše za jeho počáteční pochybování.
Stejně tak i my, současní Ježíšovi učedníci, máme právo na své pochybnosti ve víře. Není
to tedy hřích, když o něčem pochybuješ, když ti něco není ve víře jasné. Je to důkaz,
že samostatně přemýšlíš, že užíváš svého rozumu. Není to pochybnost ze vzdoru, ale
z touhy po poznání živého Boha! Ale je to i důkaz, že ještě málo víš o Bohu. Hříchem
a škodou není pochybování, hříšná je až lenost, když se nesnažíš pochybnosti si vyjasnit,
vědomosti doplnit, zjistit, jaká a kde je pravda o Bohu, Ježíši…
Všimněme si ještě, v blízkosti Zmrtvýchvstalého Pána, jedné věci. Říká: „Tomáši,
tys uvěřil, protože ses přesvědčil. Sáhl sis na mne, uslyšels mne, uviděls mne. Ale
blahoslavení jsou ti, kteří mne neuvidí a přece uvěří.“

Toto povzbuzení se týká nás. My se nesetkáváme s Pánem Ježíšem viditelně,
nemůžeme si na něj sáhnout vlastní rukou. Vidíme jej vnitřním zrakem víry a ve víře se
jej i dotýkáme, v síle Ducha svatého poznáváme Jeho přítomnost. My věříme svědectví
apoštolů, abychom uvěřili osobní zkušenosti těch, kteří Ježíše po zmrtvýchvstání
na vlastní oči uviděli, na vlastní uši uslyšeli, kteří se ho dotýkali. To má na mysli
evangelista Jan, když píše: „Toto jsem zaznamenal, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš,
Syn Boží, a s vírou abyste měli nový život v jeho jménu.“
Ale skeptik a pochybovač v nás se znovu ozývá: „Dobře, ale co z toho budu mít,
když uvěřím?“ Jan na to odpovídá: Život! Nový, smysluplný, pokojný život z toho budeš
mít! Život v tom pokoji, který dává Kristus. Život v takové důvěře v dobrého Boha, že
ji nerozvrátí ani ty největší zmatky světa kolem nás. Vnitřní pokoj.
Takovému důvěřování se nenaučíme naráz, najednou. Takový důvěryplný vztah k Ježíši
roste v člověku pomalu, po léta. Měj tedy trpělivost ve svém Tomášovském hledání, ale
nepovol.
Pojďme teď poděkovat Bohu, že jsme si mohli svůj vztah k Ježíši upevnit o svátcích,
že jej můžeme dnes a každou neděli upevňovat víc a víc při setkání u večeře Páně.
To nám všem ze srdce přeje 					
bratr farář Martin

MODLITBA
Milý Otče,
dopřej nám tu milost, abychom se ve svém životě, ale i v poslední hodince,
osvědčili jako tvé děti.
Zbav nás strachu ze smrti! Vždyť tvůj Syn Ježíš Kristus o Velikonocích zvítězil
nad smrtí a nám všem zaslíbil nový život.
Pomoz nám dary svého Ducha, abychom statečně čelili všem silám zmaru
všude tam, kde je to nutné, především pak sami v sobě. Amen
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. – 4. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
17. 4. Neděle Ježíše Dobrého Pastýře

25. 4. Evangelisty Marka

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍ SLUŽBU A VŠECHNO
S NÍ SPOJENÉ, za úklid a přípravu kostelů, sborů, kaplí a obřadních síní, za varhaní

doprovod bohoslužeb (nejen) o Velikonocích, za hojnou účast na bohoslužbách i za
štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary lidské blízkosti a spolu nesení naší farní
rodiny. Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě, svou
činností přispívají k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí,
které se jeví jako maličkosti, dokud je dělá někdo jiný. Kéž je nám to všem k radosti a
Bohu k slávě!
S vděčností rada starších a duchovní správce farář Martin Kopecký

SVÁTKY V MĚSÍCI DUBNU 2016
Svátek Ježíše Dobrého Pastýře, 3. neděle po Velikonocích 17. 4.2016.
Kdybych se zeptal dětí, kdo z vás chce být lékařem, inženýrem, letcem, právníkem…
to by se asi ozvalo já já já. Ale kdybych se zeptal, kdo chce být knězem, asi by mi
odpověděli: to mně ani nenapadlo… V neděli 17.4.2016 máme myslet, modlit se
za kněze. Kněží bohužel ubývá. Ale zdá se, že to nikomu nevadí. Spousta lidí si myslí,
že nás kněze jaksi nepotřebuje… Snad jen, při křtu, svatbě nebo pohřbu, ale to mnozí
přemýšlejí, zda je to vhodné, aby se ateistická část rodiny neurazila…
Většina rodičů netouží, abychom učili jejich děti, učili a vedli k živé víře, myslí si,
že dětem stačí ovládat počítač a ostré lokty k tomu…
Mladí lidé nejdříve moc netouží, abychom je připravili do manželství v jeho
duchovním rozměru, hlavně když bude veselá svatba…
Mladí rodiče nemají zájem, abychom je duchovně doprovázeli, důležitý je luxusní
kočárek…
Mnohdy nevoláte, abychom připravili vaše staré rodiče na věčnost, hlavně pohřeb
s bubny, hlavně hodně věnců… ale to už také pomalu mizí… vždyť mrtvý z toho nic
nemá a …
Ještě tak jako funebráky nás někteří použijí. Moc se jim do toho nechce, ale babička
si přála pohřeb s farářem… A to se zas nelíbí nám, kněžím. Neopustili jsme povolání
lékařů, inženýrů, filosofů, jen kvůli mrtvým, ale kvůli živým.

Je kněz v lidské společnosti opravdu zbytečný?
Teprve tehdy bude zase dostatek kněžských povolání, až lidé pochopí, k čemu
kněžství je. A nebude to asi dřív, dokud nenastane velké prázdno po tom, co kněžská
služba dává lidské společnosti. Kdo je to kněz? Kristus sám dnes odpovídá: Pastýř
lidí. Provází všechny lidi bez rozdílu, kteří o to stojí, v dobách dobrých i zlých, ať se
děje cokoliv.
Je to člověk, který je, aby tu byl pro druhé jako Kristův hlas, Kristův apoštol.
Mnozí lidé jsou v prudkém tempu života hnaní stále zapomínat, že jsou lidé; stále
jsou naklonění ztrácet lidskou tvář a jednat jako zvěř.
Dnes lidé umějí řídit kosmické lodě, ale neumí řídit sami sebe. Lidé umějí stavět
mraveniště velkoměst, ale neumí tam být šťastní.
A v tom je poslání kněze, aby lidem stále připomínal, že jsou lidé a mají být lidmi;
že jsou stvoření, jako Boží obraz a mají se tedy Bohu podobat svou vzájemnou láskou.
Jsme ve svém životě v pokušení sesadit Boha a posadit sebe na jeho místo: Bůh
Stvořitel? To je pověra! Člověk stvořitel! To je něco! Lidé jsou v pokušení prohlásit
hmatatelnou hmotu za jedinou objektivní skutečnost, i když je to představa zastaralá
a dávno vědecky vyvrácená. A je úkolem kněze, aby připomínal, že hmota a duch
nejsou protikladné věci, ale že je to dvojí tvář téhož jednoho. Někteří lidé jsou stále
nakloněni považovat člověka za produkt práce a vlivu prostředí. Říká se dnes Lidské
zdroje… A je posláním kněze vysvětlovat, že práci dělají i stroje a koně, a nestanou

se tím lidmi, jen utahanými koni a opotřebovanými stroji. Že člověčenství v nás roste
tím, co je nad prací, za prací:
– Když při práci na zahradě uslyšíš skřivánka,
– když při rytí v zahradě uvidíš u plotu nádheru žlutého podbělu nebo sedmikrásky.
Jsme stále naklonění omezovat morálku na to, co je momentálně v módě v té nebo
oné společnosti.
Lidé jsou stále naklonění vidět pokrok lidstva a společnosti ve zvyšování výroby,
obratu obchodu a bank. A je posláním kněze připomínat, že pokrok nespočívá
v samoúčelném množení výroby, které jen plýtvá energií a surovinami a zamořuje
svět odpadky, ale že pokrok je tam,
– kde člověk se stává více člověkem a lidé lepšími lidmi;
– kde lidé dávají přednost lásce před nenávistí, smíru před bojem, posloužení před
poroučením, odpuštění před pomstou.
Věřím, že přijde opět doba, kdy mnozí lidé budou lépe chápat, než současní lidé,
k čemu ustanovil Pán Ježíš lidem kněze.

Svátek evangelisty Marka 25.4. 2016
Marek původním jménem Jan byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání napsal
asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů.
Na první apoštolské cestě apoštola Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel svého
bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem apoštola Petra. Po r. 50 odešel
do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se do ní vracel.
Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník,
vláčen na provaze uvázaném na hrdle, dokud neskonal.

ZVEME VÁS V DUBNU
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ FARNOSTÍ

Jako každý rok, je i letos čas se ohlédnout za životem našich farností.
Srdečně Vás zveme na Výroční shromáždění, konané v závěru bohoslužeb. Dozvíte se
všechny potřebné informace ze služby bratra faráře, účetních, kostelníků, hospodářů…
V Blansku se koná výroční shromáždění v neděli 3.4. v 9:00 hodin ve Vyškově v neděli 3.4. ve 14:15 hodin. Těšíme se na vaši účast!

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 18.4.
v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku. 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.
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.

PROŽILI JSME
SVĚDECTVÍ BRATRA SLÁVKA LAMAČE
Chtěl bych Vám velmi poděkovat, jakým krásným způsobem jste moji paní
Ivu a mne doprovodili v náš svatební den 19. 3. 2016. Děkuji za krásné chvíle
mezi vámi všemi doposud prožité. Ať se společně setkáváme, jako doposud.
Na poděkování Vám píši malé zamyšlení k tématu KNĚZ.
Každý duchovní je zde pro lidi. Je to člověk, který se snaží, s pomocí Ducha Svatého,
vést lidi k Bohu. Ale někdy by si lidé mohli uvědomit, že i oni jsou tu proto, aby pomáhali faráři. Mnozí z nás nedokáží pochopit těžkou práci a zodpovědnost faráře. Namísto
toho, aby pomáhali, nabourávají dílo Boží. I já sám, když jsem byl mladý, jsem stál proti otci, jako odpůrce
jeho myšlení. Při dozrávání, ve středním
věku, jsem již otce
napodoboval. A dnes,
ve stáří, dělám přesně
to, co dělal můj otec.
Všichni občas uvažujeme podobně.
Aby člověk mohl
dozrát k určitému rozhodnutí, ať je mu dvacet nebo sedmdesát,
potřebuje dary Ducha
Svatého. Dnes vidím
mladé lidi, jejich zápal
k evangelizaci a pros„Nestorka“ naší farnosti sestra Květa Budinská přivádí
tou lásku ke Kristu.
bratra Slávka Lamače ke svatebnímu obřadu.

Potkávám i osmdesátníky, kteří hoří stejným zápalem, jako ti mladí. Mladí jsme
v Kristu od kolébky po hrob. Nemusíme vždy souhlasit s bratrem farářem. Ale můžeme mu pomáhat, kde to potřebuje na Božím díle. Má děti, o které se musí starat,
má svou rodinu. A jako svou rodinu má i rodinu sboru. Jen na nás záleží, zda chceme
v té velké rodině žít, jeden druhému pomáhat a tím naplňovat slova našeho Pána,
Ježíše Krista. Milujte se vespolek. Berte na sebe břemena jedni druhých, tím naplníte
zákon Kristův.
Láska je základem nás všech, kteří se snažíme žít v Kristu. Někdy se nám zdá, že
to, co farář tvoří je zbytečné a nedává smysl. Někteří řeknou, že je to někdy i hloupé.
Ale tady se dostáváme k tomu, co jsem řekl na počátku, když jsem stál proti mému
otci. Že to, co dělá, je hloupost. Po nabytí zkušenosti a po určitém vyzrání jsem přesně
jako můj otec. A tak je to i s námi. My žijeme s farářem a jeho rodinou, děláme to,
co on. Co vy na to?
Bratr Slávek Lamač

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
JÁKOB A EZAU – příběh nenávisti a smíření
Prodané prvorozenství
Dnes se přeneseme do doby patriarchy Abrahama a jeho syna Izáka. Ten si vzal
za ženu Rebeku. Pokorně se za ni modlil, jelikož dlouho nemohla otěhotnět. Hospodin
jej vyslyšel a řekl Rebece: „Dostaneš dva syny, dvojčata. Starší bude sloužit mladšímu.“
První přišel na svět Ezau, druhý se narodil Jákob. Brzy bylo zřetelné, že oba jsou odlišní
nejen tělem, ale i povahou. Ezau se stal lovcem, synem pouště, žil z ruky do úst, myslel
jen na nejbližší okamžiky, nestaral se o budoucnost. Jákob byl muž bezúhonný, bydlel
ve stanech a choval stáda dobytka. Toužil však po tom, aby získal prvorozenství a Boží
požehnání, které mu zajišťovalo, že bude dědit dvakrát víc než ostatní a stane se po smrti
otce hlavou celé rodiny. V Izákově rodině však přecházelo na prvorozeného i Boží
zaslíbení dané Abrahamovi, že z něj vzejde veliký národ.
Jednoho dne se Jákobovi naskytla příležitost. Když přišel Ezau po celém dni unavený
a hladový, ucítil vůni čočky a požádal Jákoba o trochu kaše. Jákob odpověděl: „Rád ti
ji dám, ale jen když mi prodáš prvorozenství.“ Ezau si velmi málo cenil své výsady,
souhlasil a řekl: „Stejně, k čemu mi je prvorozenství, když umírám hladem?“ A tak Jákob
prodal svému bratru kaši za prvorozenství.
Uchvácené požehnání
Když otec Izák zestárl, oslepl a cítil, že brzy umře, zavolal si Ezaua a požádal jej, aby
něco ulovil a připravil mu oblíbenou pochoutku. Potom mu chtěl požehnat. Rebeka, když
to zaslechla, vymyslela plán, jak pomoci Jákobovi. Vzala Ezauovy šaty a oblékla do nich
Jákoba a poslala jej k otci s jídlem. Jákob požádal otce o požehnání. Tomu se to nezdálo,
ale nakonec uvěřil, že je to Ezau. Jákob poklekl před otce, políbil ho a otec mu požehnal.
Když se to Ezau dověděl, strašlivě se rozhněval a zvolal: „Právem dostal jméno Jákob,
to je úskočný. Připravil mě o prvorozenství a nyní lstivě uchvátil i otcovo požehnání. To
mu nedaruji!“ rozhodl se, že Jákoba zabije.

Jákob musel utéci z domova. Noc ho překvapila na pustém místě, tam ulehl
s kamenem pod hlavou a usnul. Ve snu se mu ukázal Hospodin, který mu slíbil, že jej
nikdy neopustí a přivede jej zase nazpět. Jákob se učil ve všem spoléhat na Boha, byl
pracovitý a spolehlivý. Po letech se rozhodl, že se s celou rodinou i svým majetkem
vrátí do své země.

Návrat domů
Při zpáteční cestě domů přicházely Jákobovi na mysl všechny hříchy, kterých se
dopustil. Trápilo ho, že oklamal svého bratra a obelhal starého otce. Cítil se bídně a ubohý,
přesto však věděl, že ho Bůh neopustí.
Bible nám vypravuje, že Bůh přišel v noci k Jákobovi v podobě zvláštního Božího
posla, zmocnil se ho a začal s ním zápasit. Jákob se bránil a snažil se záhadného cizince
přemoci. Brzy však poznal, že má co činit se samotným Bohem. Přesto se nevzdal
a zápasil celou noc. Byl to zápas o Boží přízeň a jeho požehnání. Bůh viděl, že Jákob
na něj opravdově spoléhá a plně mu důvěřuje. Dostal od Boha požehnání a nové jméno.
Bůh mu řekl: „Nebudeš se už jmenovat Jákob – lstivý, ale Izrael, což znamená Boží
bojovník, neboť jsi statečně zápasil s Bohem i s lidmi a obstál.“
Po příchodu domů se oba bratři smířili, ale otce ani matku už Jákob nikdy nespatřil.
Pán Bůh nám nabízí svou pomoc a požehnání. Lidé však často touto nabídkou
pohrdají. Poučme se z tohoto biblického příběhu a vložme svůj život do Boží režie. Pak
jej s Boží pomocí můžeme prožít v pokoji a radosti.
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 dubnu 2016, prosíme:
- naplň mladé lidi láskou k lidem, aby jim šli sloužit v tom, co je pro lidi nejpotřebnější,
v jejich duchovních potřebách.
- naplň mladé lidi touhou vyvádět osamělé lidi z jejich samoty, obvazovat a hojit jejich
duchovní rány.
- za studenty bohosloví, kteří se připravují na službu kněze, veď svým Duchem při
jejich studiu a sebevýchově.
Pane Ježíši, ať naše krásné kostely nezůstanou prázdné, ať hledající lidé najdou dveře far
otevřené, ať se v kněžích setkáváme s Tvou láskou a Tvou dobrotou, jenž žiješ a kraluješ
na věky věků. Amen.
Vaše Lidka Hadačová, Vyškov

BOHOSLUŽBY V DUBNU 2016
1. 4. 17:30 Blansko
Dřevěný kostel
2. 4. 14:00 Rudice
Kaple sv. Barbory
Boskovice Evangelický kostel
Neděle Bílá
3. 4. 7:45
8:00
Blansko
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
9:00
Blansko
Dřevěný kostel
Text evangelia: Jan 20, 19-31
Zpíváme píseň: 248,260
10:45 Brťov
Kaple Marie Matky Páně
13:00 Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov
Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
17:00 Račice
18:30 Švábenice
Obřadní síň obecního úřadu
Pátek
8. 4. 17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Sobota
9. 4. 14:00 Rudice
Kaple sv. Barbory
Blansko
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
10. 4. 8:00
Neděle
9:00
Blansko
Dřevěný kostel
10:45 Brťov
Kaple Marie Matky Páně
Text evangelia: Jan 21, 1-14
Zpíváme píseň: 250,260
14:00 Vítějeves
Obřadní síň obecního úřadu
15:30 Černá Hora Kaple Sv. Rodiny
Sbor Páně
17:00 Račice
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Svatba
Pátek
15. 4. 15:00 Rousínov
17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Svatba
Sobota
16. 4. 12:00 Rousínov
14:00 Rudice
Kaple sv. Barbory
Blansko
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
17. 4. 8:00
Neděle
9:00
Blansko
Dřevěný kostel
„Ježíše dobrého pastýře“
10:45 Brťov
Kaple Marie Matky Páně
Text evangelia: Jan 10,22-30
13:00 Rousínov
Sbor Cyrila a Metoděje
Zpíváme píseň: 255,260
14:15 Vyškov
Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice
Kaple u hřbitova
17:00 Račice
Sbor Páně
Pátek
22. 4. 17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Sobota
23. 4. 18:45 Rudice
Kaple sv. Barbory – 2 svatební obřady
8:00
Blansko
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Neděle
24. 4.
9:00
Blansko
Dřevěný kostel
10:45 Brťov
Kaple Marie Matky Páně
Text evangelia: Jan 13, 31-35
Zpíváme píseň: 249,260
Sakristie poutního kostela
14:30 Křtiny
17:00 Račice
Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
Pátek
29. 4. 17:30 Blansko
Dřevěný kostel
Sobota
30. 4. 18:45 Rudice
Kaple sv. Barbory– 3 svatební obřady
Pátek
Sobota

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon: farní úřad 606 702 768, e-mail: fararmartin@seznam.cz
www.drevenykostelik.cz • www.kostelyvyskovsko.hu.cz • www.fararmartin.digiinfo.eu
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300
Farnost Vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

