FARNÍ ZPRAVODAJ

květen 2016

ročník 19

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

BIBLICKÝ VERŠ NA KVĚTEN:
„Každému z nás je daný zvláštní projev Ducha svatého ke společnému
prospěchu.“
(Bible, 1. list Korintským 12,7)
Milé sestry a bratři.
Prohlížíte si rádi stará rodinná alba? Roztomilé podobenky z dětství, fotografie rodičů,
prarodičů nebo svých dětí a vnoučat?
Rodinné album církve je ještě obsáhlejší. K nejstarším skupinovým obrazům rodiny
církve patří obrazy apoštolů, jak očekávají na Ducha svatého. Často ve středu společenství
učedníků Páně vidíme Marii, matku Ježíše.
Mají i dnes pro nás tyto obrazy význam? Ano. Vydávají nám svědectví, že Maria je
odedávna považovaná nejen za matku Ježíše, ale také za matku Jeho učedníků i nás. Maria
se stala začátkem, branou viditelné Boží cesty k nám, lidem. Představuji si to často, jako
cestu „meteoru“. Meteor nejprve letí dlouho prostorem, vesmírem k nám. My vidíme teprve
jeho poslední úsek cesty.
Říkáváme: „Padá hvězda.“ Něco, si přejeme. Přála bych si, abychom se letos v máji, rádi
a opravdu všichni, vydali za duchovní hvězdou, která neoslňuje, ale jemně prozařuje náš
život. Dává mu jiný smysl a obsah, Ježíšem Kristem.
Je tomu podobně u cest Boha k člověku. Z nekonečna Jeho moudrosti, z věčnosti do
lidského vnímání. Hospodinova cesta k nám se zviditelňuje při setkání s Marií.
Vydejme se nyní, po celý květen, po viditelné cestě k Bohu spolu s Marií.
Vaše sestra Lidka Hadačová, Vyškov

MODLITBA: Hospodine, Bože náš, prosíme o dar Ducha svatého.
Prosíme o něj pro církev, pro naše sbory, jeden pro druhého. Prosíme o něj pro naše nově
zvolené biskupy. Dej, ať skrze tvého Ducha je v našich srdcích rozlita láska Kristova.
Ať skrze ni druzí poznají, že jemu patříme. Ať i my jeden ve druhém navzájem v lásce
poznáváme bližního. A v něm nalézáme Krista. Amen.
Vladimír Hraba

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
5.–6. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH, 2. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM
1. 5. apoštolů Filipa a Jakuba

5. 5. Nanebevstoupení Páně

15. 5. Hod Boží svatodušní – Letnice

16. 5. Pondělí svatodušní

22. 5. Boží Trojice

26. 5. Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo

SVÁTKY V MĚSÍCI KVĚTNU 2016
MÁJ, MĚSÍC DUCHOVNÍ OBNOVY
Rád bych vás pozval k plnému prožití letošních májových bohoslužeb. Připravil jsem
pro vás měsíc duchovní obnovy. Po vás milí bratři a milé sestry to chce jen jedno jediné: „Udělat si čas a podpořit jednou podvečerní hodinkou v týdnu tato setkání.“ Díky
za spoluúčast na naší duchovní štafetě. Pro mne to znamená každý den věrně sloužit
našim společenství. Chce to náš vzájemný soulad a pochopení. Kéž si mnozí a rádi
uspořádáme svůj čas, neboť náš duchovní užitek bude mnohonásobný! Těším se na milá
setkání s vámi v Mariině blízkosti.
Program – osa májové duchovní obnovy je daná čteními z evangelií:
První týden: Lukáš 1, 26-38
Druhý týden: Lukáš 1, 39-45
Třetí týden: Lukáš 1, 46-56
Čtvrtý týden: Matouš 12, 46-50
Nanebevstoupení Páně připadá letos na čtvrtek 5. května 2016.
Zmrtvýchvstalý Ježíš definitivně vstupuje do věčné slávy. Slavnost Nanebevstoupení Páně prožíváme 40. den po vzkříšení. Nabízí se nám myšlenka přesně taková, jako
napadla apoštoly. Je všemu konec, zůstáváme sami, máme strach. Strach z budoucnosti,
strach, že ztrácíme někoho, kdo nám byl oporou, kdo poradil…
Jak známá životní situace!
Ale ve skutečnosti je to úplně jinak! Ježíš, odcházející k nebeskému Otci není tím,
komu na nás nezáleží, který nás ponechá bez rady a pomoci. Vždyť On přece řekl: „Je
mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Matouš 28,18). Z toho sami zakoušíme, že
Ježíš, který sedí po pravici Otce se stává ještě hlouběji a důvěrněji společníkem každého
člověka v jeho životě. Nanebevstoupení je velkou zvěstí naděje. Tváří v tvář temnotě
smrti a neznámé budoucnosti jsme tímto vyzýváni, abychom pozvedli pohled ke Kristu,
na definitivní cíl našeho života, přemohli strach a už konečně uvěřili jeho přislíbením,
přijali dary Ducha svatého a v moci a síle tohoto Ducha se stali Kristovými spolupracovníky pro spásu druhých zde na zemi.
Svátek matek 8. května 2016
Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám
věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství.
Za zakladatelku Svátku matek je považovaná metodistka Anna Marie Jarvis. Ta při
druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907
setkání místních matek. Rok poté byla požádaná, aby toto setkání na druhou květnovou
neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním
svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce.
V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality
byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale
oficiálním státním svátkem. V mariánském měsíci máji, i čase lásky, poděkujme za dar
mateřství, ženství a lidskosti.

Slavnost seslání Ducha svatého – Letnice v neděli 15. a pondělí 16. května 2016
Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Pro nás křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše,
a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života. Jde tedy
o nesmírně veliké věci s obrovským dopadem na život každého člověka… Prožíváme
a zakoušíme ve svých životech při Letnicích, seslání Ducha svatého na apoštoly a na Ježíšovu matku Marii, shromážděné ve večeřadle (Sk 2,1-13), ale i na nás. Duch svatý tak
zapálil, probudil nebojácnou víru v srdcích apoštolů, aby nesli radostnou zprávu evangelia
do světa. Kéž zapálí a probudí i nás. Svátek seslání Ducha svatého slavila starokřesťanská
církev brzy, ale první ověřené zprávy pochází až ze 3. století. Brzy se objevila snaha
připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer)
s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den – „svatodušní pondělí“.
Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž dříve bylo
možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená – na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.
Letnice také navazovaly na tradici předkřesťanských svátků. Český kronikář Kosmas
psal roku 1092 o knížeti Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a hadače
pohanské. Vykořenil také „obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané,
o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti
zabíjeli a zlým duchům obětovali“.
Starozákonní Letnice byly u Židů původně zemědělským svátkem díkůvzdání Hospodinu za žně (šavuot – svátek týdnů). Oslavovaly se 7 týdnů (50 dnů) po Velikonocích,
což křesťanství převzalo. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi
na hoře Sinaj.
Slavnost Těla a Krve Páně, lidově…Boží Tělo ve čtvrtek 26. května 2016
Svátost Večeře Páně je duchovním pokrmem pro ty, kdo se křtem stali Božími dětmi;
pokrmem, který člověka naplňuje při životě z víry. O svátku Těla a Krve Páně děkujeme
za dar společenství v Ježíšově Těle a Krvi. Zvláště v husitské době byl tento svátek
předmětem velké úcty a slavení i na veřejných prostranstvích, ulicích a náměstích. Dnes
ji slavíme spíše ve skrytosti a skromném průvodu s květinami v kostele. Přijďte ji plně
prožít. Prosíme, rodiče, aby své děti vypravily za družičky a mládenečky do průvodu,
k úctě svátostných darů.

ZVEME VÁS V KVĚTNU 2016
MÁJOVÉ BOHOSLUŽBY
Každoročně se v krásný májový čas setkáváme k zvláštním tzv. májovým
bohoslužbám v blízkosti Matky Páně Marie.
Upřímně vás zveme každý týden:
- v úterý v 18:00 hodin Černá Hora, v 19:00 hodin Brťov
- ve středu v 17:00 hodin Vyškov, v 18:15 hodin Ježkovice

- v pátek v 16:30 hodin Blansko – kaple, v 17:30 hodin Blansko – kostel,
v 18:45 hodin Rudice. Těším se na vás. Bratr farář Martin.

SVÁTEK MATEK 8. května 2016
Slavnost k svátku všech matek a žen prožijeme v Mariině měsíci máji, jako každý rok.
V neděli 8. května při všech bohoslužbách a následujících májových v týdnu.
Osobně zveme všechny ženy v neděli 8.5. v 9:00 hodin do blanenského dřevěného
kostela. Po slavnostních bohoslužbách je pro všechny ženy připravená zahradní
slavnost s posezením, občerstvením, na harmoniku hraje k poslechu i tanci Liduška,
obsluhují muži, aby se ženy mohli pobavit a pěkně prožít svůj sváteční den. Přijďte!
Pán Bůh žehnej vám všem maminkám, babičkám, prababičkám!
SVATODUŠNÍ NEDĚLE 15. 5. 2016 V BLANSKU
Na třetí Hod Boží v roce – Svatodušní, nás čeká slavnost křtu dospělých. Přijďte je
svoji modlitbou doprovodit. Společně prosme, aby zůstali věrní a vytrvalí ve víře.
Slavnost začíná v 9:00 hodin v dřevěném kostel. Po bohoslužbách jste zvaní na zahradní
slavnost k posezení a občerstvení. Zahrají nám dudáci na opravdové Dudy. Nenechejte
si ujít tento jedinečný zážitek! Kéž naše nově pokřtěné přijmeme vlídně mezi sebe,
do našeho společenství a cítí se u nás duchovně opravdu doma!
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Pokračujeme ve společném setkávání ad 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 16.5.
v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku. Zveme k účasti.
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
Ještě malé ohlédnutí za letošními Velikonocemi
Do velikonočního týdne jsme v naší blanenské farnosti vstoupili vlastně již
bohoslužbami s udílením popelce na Popeleční středu večer. Tím začala naše, šesti
nedělní, příprava na slavení velikonočního tajemství. Kající postní bohoslužby každý
pátek. Malou zajímavostí, našeho letošního postního směřování k největším svátkům
v roce, bylo to, že při bohoslužbách byla, každou neděli, křestní slavnost dětí. Tedy šesti
novorozeňat. Bohu díky. Na Květnou neděli 20.3. jsme prožili slavnost s ratolestmi.
Průvodem s prostoru před kostelem jsme vstupovali kostelními dveřmi symbolicky
do Svatého týdne. Čtení prvního evangelia před kostelem, průvod, bohoslužby se

svátostí Pokání a Pašijemi. Zelený čtvrtek 24.3. otevřela v 9 hodin křížová cesta s dětmi
v nedaleké Černé Hoře. Jde o venkovní areál zastavení pašijového příběhu o utrpení
Páně, se zastaveními po vrstevnicích kopce a kaplí na vrcholu. Venkovní putování jsme
zakončili soutěžemi u kaple na vrcholu kopce. Na večer v 17.30 hodin byla bohoslužba
v Blansku – kostele s obřadem umývání nohou a svátostí pokání. Zvony dozněly a děti
začaly místo pravidelného zvonění hrkat s hrkačkami. Společným Sederovým večerem
začala další část dne. Rozpětí věku účastníků bylo od 3,5 roku do 94 let, tj. téměř
celé jedno století… Letos i s hodem pravého beránčího masa. Na Velký pátek 25.3.
v 17.30 hodin bratr farář vedl velkopáteční obřady.
Po bohoslužbách byl ještě kostel otevřený k modlitbě. Ve 20.00 hodin měli venkovní
křížovou cestu v Černé Hoře ještě dospělí. I přes deštivé počasí se jí účastnilo 32 bratří
a sester. Závěrečná pobožnost se konala v kapli na vrcholu kopce, kterou užíváme k bohoslužbám. Na Bílou sobotu 26.3. byl celé dopoledne a odpoledne otevřený kostel k tiché
modlitbě, kdy sem mnozí přicházejí. Ve 20 hodin začala tajemná noc Ježíšova vzkříšení
na farní zahradě. Zažehnutím ohně, vnášením velikonočního světla do tmavého kostela,
křtem dvadvaceti dospělých a obnovou křestních slibů ostatních. Hodinu před půlnocí bohoslužba skončila a tak dozněl i závěrečný hlas zvonů, které se po odmlce opět rozezněly.
O Hodu Božím 27.3. v 9 hodin v Blansku – kostele byly nejslavnější bohoslužby v roce
s poděkováním za velikonoční pokrmy. Pokřtění dospělí na Bílou sobotu o Hodu Božím
přijali poprvé svátost večeře Páně. Na Pondělí velikonoční 28.3. byly bohoslužby tradičně
v 9 hodin v Blansku – kostele se křtem malého Patrika, Petra i s kostelním „mrskůtem“.
Mimo to proběhly spousty bohoslužeb ve Svatém týdnu ve vesnicích a městech blanenské
i vyškovské farnosti. Díky Vzkříšenému Pánu za krásné prožití letošních Velikonoc. Kéž
ti, kteří byli o Velikonocích pokřtění zůstanou věrní Pánu i našemu společenství a dále
se rádi společně setkáváme.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
LETNICE A DUCH SVATÝ. DUCH, DUCHOVNÍ…
Mnoha lidem se při slově duch vybaví něco pohádkového či hororového. Mnoho
dalších si myslí, že výraz duch je určený pouze filozofům, nebo jen nábožensky orientovaným lidem. Pro další je tento pojem, synonymem přímo pro cosi nereálného.
Na druhé straně jsme ale v souvislosti s vlnou nových náboženství svědky stoupajícího
zájmu o vše, co nese „duchovní” v názvu. Mezi těmito extrémy leží představa „čehosi“
neviditelného, neurčitého, záhadného – co „někde“ musí být… Ani ta však nemá mnoho
společného s křesťanským pojetím.
KDO JE DUCH SVATÝ?
Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba.
Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob – Nejsvětější Trojice – trojjediného Boha. Když Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této
Trojici, říká o Duchu svatém: „Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”. Duch svatý
je zároveň darem, poutem lásky i Láskou – Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří
společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout
svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho
na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe. „Všichni jsme byli napojeni jedním
Duchem”. (1Korintským 12,13)
CO V NÁS DUCH PŮSOBÍ?
Jeho úkol je stejný jako v Trojici – tvořit společenství lásky, vztah. Při křtu Duch svatý
naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás
naplňuje tentýž Duch, aby nás proměňoval a i z nás navzájem udělal jedno společenství
– církev. Podívejme se na toto dvojí působení Ducha svatého podrobněji.
DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH
„Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim
nový život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život.
V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás
volá k Bohu „Abba, Otče! ” (srov. Římanům 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně
hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám
zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku
naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtažení do neustálého proudění lásky mezi Otcem
a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává
sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská
teologie neváhá mluvit o našem zbožštění.
Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém
loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha
svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat

v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také
Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích
cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat
velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky,
proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho
jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.
Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích
věřících takto: „Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako
pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit
a potěšit, dát duši světlo – nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením
i duši jiných.”

DUCH SVATÝ – DUŠE CÍRKVE
„Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary.”
Základním rysem působení Ducha svatého v církvi je sjednocovat a vytvářet společenství (stejně jako v Boží Trojici). Používá k tomu nejrůznější prostředky. Vede ji a vyučuje
skrze službu nástupců apoštolů, skrze dar proroctví dává v každé době poznat zvláštní Boží
záměry a povolává a uschopňuje k jejich uskutečnění. Díky Duchu svatému jsou svátosti
skutečně místem setkání s Bohem a pramenem jeho milosti. Rozmnožují v nás Boží život,
posilují společenství.
Duch svatý probouzí církev ze soustředěnosti na ni samotnou. Nepřestává posílat
hlasatele evangelia, dává odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené
všem lidem. Dotvrzuje toto svědectví znameními a dodává mu účinnost. V záměrech
Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu budování církve
a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch s každým počítá, každého, kdo se mu dá
k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar: „Každému je dán zvláštní projev
Ducha ke společnému prospěchu.” (1Korintským 12,7)
JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO?
Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci,
které přináší. A apoštol Pavel dodává: „Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání” (Galatským 5,16-17). Sám
Duch svatý navíc dává některým věřícím dar rozlišování duchů.
JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVŘÍT?
Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás
je modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu „vdechováním Ducha” a vysvětluje:
„Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti.
Duch je jako oheň, který hoří v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba
rozdmýchává tento plamen.”
Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat!

LETNICE – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Latinský název letnic – „Pentecostec“ znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.
Letnice tu byly už před letnicemi… Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během
tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět
křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských. Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká:
„V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto
objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby
ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje
církev. „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým
vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Římanům 5,5),
která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Ducha
a žít podle evangelia. (Podle Raniero Cantalamessy)
SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
Pro Ducha svatého se v dějinách pužívaly různé symboly, např.:
Voda – oheň – oblak a světlo – pečeť – ruka – prst – holubice

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 květnu 2016, prosíme:
- za rodiče, aby své děti přinášeli ke křtu, ale měli také snahu je vést k živé víře.
- naplň mladé lidi láskou k Tobě, aby přijímali svátost manželství v pokoře před
Tebou a stavěli svá manželství na Kristu.
- naplň věkem starší bratry a sestry touhou být vytrvalými modlitebníky a duchovně
podepírat naše společenství.
- za maminky, které čekají narození dítěte, za klidný průběh porodu i plné přijetí
nového života.
- za dostatek vláhy pro jarní přírodu, úrodnost země, požehnání našich rukou pro
čas práce i odpočinku.
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 KVĚTNU 2016
Neděle

1. 5.

Text evangelia: Jan 14, 23-29
Zpíváme píseň: 255, 531

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

Boskovice
Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Švábenice
Černá Hora
Brťov
Vyškov
Ježkovice

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 úřadu městyse
Kaple sv. Rodiny
Kaple Marie Matky Páně – májová
Sbor Dr. K. Farského – májová
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel

Úterý

3. 5.

Středa

4. 5.

!!! Čtvrtek!!!
Nanebevstoupení Páně

5.5.

17:30

Blansko

Pátek

6. 5.

16:30

Blansko

17:30
18:45

Blansko
Rudice

Sobota
Neděle
Text evangelia: Jan 17, 20,26
Zpíváme píseň: 262

Úterý
Středa
Pátek

7. 5.

18:00
8. 5. 8:00
9:00
10:00
14:00
15:30
17:00
18:00
10. 5. 18:00
19:00
11. 5. 17:00
18:15

Lysice
Blansko
Blansko
Blansko
Vítějeves
Černá Hora
Račice
Ruprechtov
Černá Hora
Brťov
Vyškov
Ježkovice

13. 5. 16:30

Blansko

17:30
18:45
Neděle – Hod Boží svatodušní 15. 5. 7:45
8:00
Text evangelia: Jan 14,8-17
9:00
Zpíváme píseň: 261,263
10:00
13:00
14:15
15:45
17:00

Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Blansko
Blansko
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice

Kaple Sv. Rodiny Senior
centrum – májová
Dřevěný kostel – májová
Kaple sv. Barbory – májová
Tři svatební obřady
Obřadní síň úřadu městyse
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostelík
Zahradní slavnost
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny – májová
Kaple Marie Matky Páně – májová
Sbor Dr. K. Farského – májová
Kaple u hřbitova – májová
Kaple Sv. Rodiny Senior
centrum – májová
Dřevěný kostel – májová
Kaple sv. Barbory – májová
Evangelický kostel
Kaple Sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel – křty dospělých
Zahradní slavnost
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně

Pondělí – svatodušní

16. 5. 16:30
17:30

Blansko

Kaple Sv. Rodiny Senior centrum

Blansko

Dřevěný kostel

Úterý

17. 5. 18:00
19:00

Černá Hora

Kaple sv. Rodiny – májová

Brťov

Kaple Marie Matky Páně – májová

18. 5. 17:00
18:15

Vyškov

Sbor Dr. K. Farského – májová

Ježkovice

20. 5. 16:30

Blansko

17:30

Blansko

Kaple u hřbitova – májová
Kaple Sv. Rodiny Senior
centrum – májová
Dřevěný kostel – májová

18:45

Rudice

Kaple sv. Barbory – májová

Hostěnice

Kaple – křestní slavnost

Středa
Pátek

Sobota

21. 5. 12:00

Dva svatební obřady
Neděle – Boží Trojice

22. 5.

8:00

Blansko

Kaple Sv. Rodiny Senior centrum

9:00

Blansko

Dřevěný kostel

10:45

Brťov

Kaple Marie Matky Páně

15:30

Křtiny

Sakristie poutního kostela

17:00

Račice

Sbor Páně

18:00

Ruprechtov

Obřadní síň obecního úřadu

Úterý

24. 5. 18:00
19:00

Černá Hora

Kaple sv. Rodiny – májová

Brťov

Kaple Marie Matky Páně

Středa

25. 5. 17:00
18:15

Vyškov

Sbor dr. Farského – májová

Ježkovice

Kaple u hřbitova – májová

Čtvrtek – Boží tělo
Text evangelia: Jan 6,22-35
Zpíváme píseň: 20, 283

26. 5. 16:30
17:30

Blansko

Kaple Sv. Rodiny Senior centrum

Blansko

Dřevěný kostel

Brťov

Kaple Marie matky Páně

Pátek

27. 5. 17:30
18:45

Blansko

Dřevěný kostel

Rudice

Kaple sv. Barbory – májová

Sobota

28. 5.

Neděle
Text evangelia: Lukáš 7.1-10
Zpíváme píseň: 122,49,185

29. 5.

Text evangelia: Jan 16, 12-15
Zpíváme píseň: 40

19:00

Tři svatební obřady
8:00

Blansko

Kaple Senior centra

9:00

Blansko

Dřevěný kostel

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

17:00

Račice

Sbor Páně

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

