FARNÍ ZPRAVODAJ

leden 2017

ročník 20

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 MĚSÍC LEDEN:
„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“
Prorok Ezechiel 36,26
Milé sestry a bratři.
Jsme na začátku naší cesty novým rokem L. P. 2017. Slyšel jsem v jedné zprávě, že to bude
rok, kdy bude probíhat v celé naší zemi spousta práce na rekonstrukcích dálnic a silnic všeho
druhu. Narážíme na objezdy, uzavírky, zákazy vjezdu… To vše proto, aby se nám pak jezdilo
líp, abychom nevjížděli do děr a výmolů, a vyloučili tak někdy až katastrofické následky.
Také naše životní cesty potřebují nějakou rekonstrukci tak, aby se k nám Bůh mohl dostat. Že On k nám chce přicházet, je jasné, protože nás má rád. Co nám může bránit v tom,
aby Ježíš přišel do našich životů? Mohou to být naše zákazy vjezdu – nechceme, aby přišel.
Mohou to být různé objížďky, kdy můžeme leckdy zabloudit až tak, že ztratíme směr. Může
to být přesměrování do jiných jízdních pruhů – naše závislosti na čemkoli. Brání nám v tom
i bezohledná jízda – nemilosrdné jednání s druhými…
Při jízdě autem, spoustu lidí dnes vede tzv. navigace – GPS. Když ztratíme směr, GPS na nás
začne volat, že hledá jinou trasu a snaží se nás vést po cestách, které jsou podle ní nejlepší…
Rozhodnutí, zda poslechneme, je na nás.
Při naší „jízdě“ životem nás provází Bůh. I když naše cesty nevedou vždy přímo k němu,
do ničeho nás nenutí. Trpělivě nám pomáhá pochopit, že mu jde o nás a dává nám poznat
cestu, která vede k setkání s ním. Rozhodnutí, zda poslechneme, je na nás.
Přeji nám všem, ať v naší cestě L. P. 2017, neztratíme správný směr.
Bratr Martin
PS: Začínáme nyní také, už dvacátý ročník, našeho zpravodaje! To už je slušná vytrvalost.
MODLITBA:
Pane Ježíši Kriste, vnitřní světlo, přicházíš k nám a zůstáváš s námi. Naplň nás svým
světlem a radostí. Přiváděj nás k sobě, nás a taky lidi kolem nás. Vždyť ty miluješ a chceš
zachránit každého. Amen

Liturgický KALENDÁŘ 1.– 3. neděle po Zjevení Páně
1. 1. Slavnost Jména Ježíš, Nový rok

6. 1. Zjevení Páně, Tři králové

8. 1. Vznik Církve československé husitské

8. 1. Slavnost Křtu Páně

SVÁTKY V MĚSÍCI LEDNU 2017
NOVÝ ROK, SLAVNOST JMÉNA JEŽÍŠ 1. 1. 2017
Slavností Jména Ježíš, začínáme nový rok. Ne se silvestrovskou kocovinou…, ale v Jeho Jménu!
Jaká milost i požehnání.
Osmý den po narození je dítě obřezané, a tak vstupuje do společenství vyvoleného národa Izraele
(srov. Genesis 17,2-17). Při této příležitosti dostává jméno Ježíš, které znamená „Bůh zachraňuje“
(srov. Matouš 1,21). Maria uchovává tyto události ve svém srdci a přemítá o jejich významu: „Maria
však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (v. 19). Díky tomu dokáže jako matka
správně interpretovat všechno, co se vztahuje na jejího Syna.
Vůči Kristu můžeme tedy zaujmout nejrůznější postoje. Můžeme ochotně a radostně hledat Ježíše jako pastýři, můžeme se mu plni obdivu a chvály klanět jako ti, kteří se sešli u Ježíšových jeslí,
můžeme svým bližním vyprávět, čeho jsme byli svědky. Maria s vírou rozjímá o tom, co slyší a vidí,
uchovává všechno ve svém srdci a na spásu, kterou jí Bůh nabízí, odpovídá modlitbou.
Přichází nový rok. Co přinese? Nemyslím, co přinese ve světě, v politice a církvi. Myslím, co
přinese pro nás. Právě pro mne. Neboť taková otázka a taková starost jsou na místě. Uvažme totiž:
jednou odejdu a víc zde nebudu. A má víra říká, že teprve pak budu opravdu naplno existovat, že
teprve pak budu tím, čím jsem se zde a nyní stal. Neboť výnos tohoto času se shromažďuje v tom, co
nazýváme věčností, mou a tvou jedinečnou, nezaměnitelnou a nepřenositelnou věčností. Mám tedy
právo tázat se, co mně nový rok přinese. A všechny ostatní události jsou přece nakonec důležité jen
tím, že mně a tobě přispějí k této věčnosti.
ZJEVENÍ PÁNĚ 6. 1. 2017, LIDOVĚ TŘI KRÁLOVÉ.
Svátek Zjevení Páně, lidově nazvaný Tří králů, je svým obsahem téměř totožný se svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě.
K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží
na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou vedení Duchem svatým, který se
dotýká jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí
velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně
řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli
o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Prostí pastýři jsou už zase zpátky u svých stád,
když do Betléma vstupují učenci. Je tu skryté určité ponaučení. Cesta rozumu může vést k setkání
s Bohem, ale je složitá a dlouhá, protože vede všemi možnými oklikami pochyb. Cesta srdce je
daleko přímější, ale vyžaduje, aby srdce bylo citlivé a vnímavé. V druhém svátku se tedy Kristus
zjevuje pohanům a v postavách králů je zosobněné přijetí Krista za krále všech.
V evangeliu podle Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svoji návštěvu. Lidová zbožnost vytvořila z toho během staletí legendu o Třech králích:
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Jejich monogramy K + M + B se píší na dveře domu o svátku
Zjevení Páně – lidově Tří králů. (Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka
latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus, žehnej tomuto domu“. Mudrcové přinesli Pánu
Ježíši tři dary. Zlato, kadidlo a myrhu.
Co je to myrha?
Z hebrejštiny mor, později v latině myrra. Vonná pryskyřice načervenalé barvy, která se získává
z některých stromů v Arábii a v Africe. V biblickém světě se používala mnoha způsoby, ale především k potírání a spolu s mastmi k navonění. Ježíšovi ji darovali Tři králové (Matouš 2,11); smíšena

s vínem byla podána Ježíši jako utišující prostředek před smrtí na kříži (Marek 15,23); Ženy ji také
použily pro ošetření Kristova těla před uložením do hrobu (Jan 19,39).

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 8. 1. 2017
Liturgický roční okruh vytrvale, rok po roce, klade člověku před oči podstatné body dějin spásy.
Stejně, ale přeci pokaždé jinak! Každý rok jsme zvaní k spoluprožití smrti a vzkříšení Ježíše
Krista, k oslavě jeho narození, atd… A každý rok je nám zvěstované všemi těmito svátky, kdo
vlastně Ježíš je – a jaký je tedy vůči nám lidem Bůh. Rok co rok tedy máme možnost hlouběji
vnikat do těchto tajemství.
Svátek Křtu Páně zakončuje vánoční dobu jako důležité prožití toho, kdo je vlastně Ježíš,
jehož narození jsme slavili a stojí na začátku doby „během roku“, která postupně rozvíjí vhled
do Ježíšova učení. Ostatně zařazení textu o Ježíšově křtu u synoptických evangelistů na začátek
Ježíšovy veřejné činnosti není pouhý historický záměr, nemá nám jen připomenout, jak věci
byly, ale je to jakési prvé a hlavní „představení“ hlavní postavy evangelií, v zásadě důležitější
a obsažnější, než texty o Ježíšově dětství u Lukáše a Matouše. Ukazují Ježíše v prvé řadě jako
člověka, který se ještě ke všemu staví do řady s hříšníky, což je opravdu pohoršlivé i pro Jana
Křtitele. Ale tento Ježíš se nestaví s hříšníky do řady jen tak pro nic za nic. Jde mu totiž o naplnění „veškeré spravedlnosti“. A slovo „spravedlnost“ má v Bibli jiný význam, než v právu.
Nejde zde o to, „dát každému, co jeho jest“, ale jde o bezpodmínečné podřízení se Boží lásce,
o naplnění vůle Otcovy. A toto naplnění vůle Otcovy je hlavním motivem Ježíšovy solidarity
s hříšníky a celé jeho činnosti. Je to milovaný Syn, jenž se přiřazuje ke kajícím hříšníkům. A je
to Syn, jednající nadále jen a pouze v síle Ducha. Ten, který je zcela Boží (svou vůlí i Duchem)
– a ten, který je blízko ztraceným – Spasitel. Blízký zřejmě těm, kteří nejen, že jsou na dně či
blízko dna, ale hledajícím cestu z tohoto dna. Takový je Ježíš – tehdy i nyní. A taková má být
zřejmě církev, nositelka Ježíšova poslání v této době. Ne vnucující se, ne hrající si na společenství
ztroskotanců, ani na společnost elitní – ale co nejvíc Boží, plná Ducha a jako taková blízká těm,
kdo hledají cestu, z bídy hříchu z bídy svého poničeného lidství.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Připravujeme pro vás, biblické hodiny v Blansku. Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin
ve farní kanceláři. Při biblických hodinách se vracíme k biblickým textům uplynulé neděle. Probíráme
jejich širší souvislosti. Věnujeme se zvláště prvnímu a druhému biblickému čtení.
Překonejte ostych a přijďte. Bratr farář, mám zajímavě, aktualizuje biblické texty s dějinnými souvislostmi do současného života. Opravdu záživně a fundovaně! Srdečně všechny zveme.
––– JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH –––
V měsíci lednu se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 16.1. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 18.1. v 18:30 hodin ve Vyškově. 			

Zveme k účasti.

––– SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU –––
Začínáme další, nový cyklus, přípravek pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím
roce L. P. 2017. Setkávání budou v úterý v 19:30 hodin.
––– SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU –––
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou na velikonoce L. P. 2017.
Setkáváme se v úterý v 18:30 hodin.

––– SPOLEČENSTVÍ TZV. TŘICÁTNÍCI –––
Zajímavá setkání pro generaci třicátníků a nejen jich, debaty o víře všem možném v životě je každý čtvrtek
v 18:00 hodin ve farní kanceláři. Opravdu si je nenechte ujít, stojí to za to, přijďte.
––– NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI –––
Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. setkávání pro děti.
Blansko, KAŽDÝ pátek v 18:30 hodin.
––– KAŽDÝ TÝDEN SE DĚJE NA VYŠKOVSKU –––
Vede jáhenka Liba Jarošová:
- pondělí návštěvy v LDN Vyškov + DD Vyškov
- úterý náboženství dětí ZŠ Rousínov – 13 – 15 hod
- středa návštěvy v DD Hvězdlice, náboženství dětí 12 – 15 hod ZŠ Bohdalice
- návštěvy čtvrtek DD Vyškov
- pátek návštěvy LDN Vyškov, náboženství dětí 12 – 15 hod ZŠ Purkyňova Vyškov
Klub Jordán Rousínov, středisko Husitské diakonie v Rousínově:
- pondělí a úterý výtvarka, rukodílky a stolní hry
- čtvrtek vaření
- pátek biblický klub pro mládež od 13 let
MOŽNOST ROZHOVORU S FARÁŘEM
Potřebujete-li probrat nějaká přání, prosby, otázky … osobně s bratrem farářem máte možnost vždy
po bohoslužbách domluvit si schůzku. K dispozici jsou vám také naši obětavý kostelníci v našich
farnostech. Pravidelně je možnost přijít každé pondělí a pátek od 16:00 do 17:30 hodin, kdy jej
zastihnete ve farní kanceláři na adrese Rodkovského 5 v Blansku.
ÚTĚCHA NEMOCNÝM – ZAOPATŘENÍ
V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou „popelkou.“ Přece je její přijímání tak důležité
před operací, v době nemoci, zvláště před smrtí. Jsem rád, že stále více lidí o ni žádá, děti mají zájem
o její udělení svým rodičům a volají mne s žádostí o její vysluhování
Bohu díky, polovina zemřelých v letošním roce, byla před smrtí zaopatřena svátostí útěcha nemocných.
I když to chce ode mne mnohdy okamžitě jet kamkoliv je potřeba, přece je to nejdůležitější, co můžeme
pro své blízké v dané situaci udělat. Pamatujte na to i nadále!
Kdykoliv volejte na tel. 606 702 768.

Bratr farář Martin Kopecký

Týden společných modliteb v Blansku 15.– 22. ledna 2017 vždy 17:30 h
Křesťanské církve v Blansku srdečně zvou ke společným modlitbám, a to ve dnech:
15.1. (neděle) v církvi Bratrské jednoty baptistů – Sv. Čecha 11
úvod k modlitbám Jiří Bureš (Církev Českobratrská evangelická)
16.1. (pondělí) v Apoštolské církvi – Čapkova 6
úvod k modlitbám Andrija Buličič (Slovo života)
17.1. (úterý) v Církvi Římskokatolické – fara kostela Sv. Martina
úvod k modlitbám Josef Merta (Křesťanské sbory)
18.1. (středa) v církvi Slovo života – kavárna ARCHA
úvod k modlitbám Martin Kopecký (Československá církev husitská)
19.1. (čtvrtek) v Církvi adventistů sedmého dne – Masarykova 13
úvod k modlitbám Jiří Kaňa (Římskokatolická církev)

20.1. (pátek) Československé církvi husitské – dřevěný kostel
úvod k modlitbám Petr Švásta (Apoštolská církev)
21.1. (sobota) v církvi Křesťanské sbory – ul. 9. května 3 (klubovna LAVINA)
úvod k modlitbám Jaroslav Kuben (Církev adventistů sedmého dne)
22.1. (neděle) v kapli Senior centra – Pod Sanatorkou 3
úvod k modlitbám Milan Kern (Bratrská jednota baptistů)
Ačkoli se jako křesťané lišíme svou církevní příslušností, způsobem bohoslužby či důrazy v učení,
spojuje nás to základní a podstatné: víra v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Všichni bez
rozdílu přijímáme bibli jako lidem dané Boží slovo. To slovo nám říká: „Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3, 16).
Ježíš sloužil těm, kteří ho žádali o pomoc. Kázal o Božím království, uzdravoval nemocné, ukazoval
lidem cestu z jejich problémů, vedl je k Bohu Otci. Chceme být jako Ježíš citliví a otevření pro každého
potřebného člověka kolem nás. Bohu není lhostejný žádný lidský život.
Jako křesťané žijící v tomto městě se chceme sejít a spojit se v prosbách a přímluvách za naše
rodiny a naše blízké, za děti a mládež, za nemocné a potřebné, za lidi v nouzi, za konkrétní potřeby
našeho města a za situaci v našem národě. Tak nás k tomu i vybízí Boží slovo: „Na prvním místě žádám,
aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří
mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To
je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe
jako výkupné za všechny…“ (1. list Timoteovi 2, 1–6)

V průběhu modlitebních setkání bude vykonána dobrovolná sbírka ve prospěch Základní školy
speciální Blansko Žižkova jako příspěvek na rehabilitační pomůcku – snová houpačka pro těžce
postižené žáky.

PODĚKOVÁNÍ
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ SLUŽBU A VŠECHNO S NÍ SPOJENÉ
za úklid a přípravu kostelů, sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci a zdobení
vánočních stromů, za varhanní doprovod bohoslužeb (nejen) o vánocích, za zpěv našich milých
zpěvaček, za vánoční divadlo, za adventní koncerty, za občerstvení po rorátech, za hojnou účast
na bohoslužbách i za štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary na účel letošního farního kalendáře.
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
––– DĚKUJEME VÁM –––

Jako kostelní účetní, správně finanční zpravodajky, se staráme o zdárný chod našich farností
po finanční stránce. Napadlo nás, malinko Vám popsat, co vlastně děláme.
Bratra faráře vidíte na kazatelně a za stolem Páně, běžně s ním mluvíte, varhaníky slyšíte hrát,
kostelníci se věnují péči o naše kostely a kaple atd. S námi se setkáváte, když přicházíte dát našemu společenství nějaký dar, církevní příspěvek, nebo nás můžete vidět u pokladničky v kostele…
Snažíme se, co nejlépe, po dohodě s předsedkyněmi RS, farářem a členy rad starších spravovat naše farnosti po ekonomické stránce. Někdy do noci vyúčtováváme, počítáme, přemýšlíme,
jak udělat všechno tak, aby i přes všechny opravy a údržbu naše hospodaření „dopadlo v plusu“.
Jezdíme na diecézi.

Byla to v roce L. P. 2016 někdy pořádná „fuška“. Všechno jsme zvládli a udělal se obrovský kus
práce. Proto nám dovolte především poděkovat Vám, ZA VAŠI OBĚTAVOST A ŠTĚDROST.
Bez vás bychom všechno nezvládli. Nakonec jsme mnohdy dali dohromady nezvladatené.
Jsme moc rády, že se nám podařilo, zaklepat na vaše srdce. A obětavost se projevila, projevuje
a věříme, že se projevovat bude. Děkujeme za všechny dary na letošní farní kalendář, bez
nich bychom konec roku L. P. 2016 finančně nezvládli. Děkujeme, že každý dáváte podle své
lásky, možností a obětavosti.
Velmi si toho vážíme. Zachovejte nám, prosím, přízeň.
Vaše kostelní účetní Jitka Alexová, blanensko a Jana Měřinská, vyškovsko

SVĚDECTVÍ
POVZBUZENÍ
Před třemi roky byl vydán letáček BTM „Každý může být vítěz“, kde jsem popsal moji závislost
na alkoholu a jakým způsobem jsem byl vysvobozen. Jako dítě jsem se setkal s mnohými vlivy, které
mne utvářely. V naší rodině byli zastánci monarchie Rakousko – Uherska, podnikatelé první republiky,
mesiánští židé, komunisté. Mluvilo se u nás česky, německy, maďarsky. Mám kořeny v Rakousku
i na Moravě. Vyrůstal jsem ve velké multikulturní rodině, kde se lidé vzájemně tolerovali a mohli zasednout ke společnému stolu, jak bývalo zvykem.
Ve škole mě bavila matematika, chemie. Proto jsem šel studovat na střední školu s technickým zaměřením. Byl jsem mladý muž plný síly. Boxoval jsem, věnoval jsem se asijským bojovým sportům. Rád
jsem navštěvoval pohostinství, kde jsem rád popil a občas se i porval. Díky jazykové výbavě jsem již
jako dospělý mohl pracovat v zahraničí. Své znalosti jsem rozšířil o další dva světové jazyky. Také jsem
si mohl rozšířit vzdělání v oboru zahradnictví, gastronomie. Věnoval jsem se studiu historie. Zajímala
mne historická fakta a vzájemné souvislosti, které utvářely naší současnost. Na zahraničních cestách
jsem poznal jiná etnika, kulturní zvyky. V práci se mi dařilo. Měl jsem dost peněz. Díky mé bezstarostné
povaze jsem si užíval. Potrpěl jsem si na kvalitní kouření, popíjel dobrý alkohol. Rád jsem hrál karty
o peníze, měl jsem štěstí, často jsem vyhrával.
Po dvaceti letech jsem se natrvalo vrátil do republiky, změnil jsem zaměstnání. Byl jsem několikrát
ženatý. Vstupoval jsem do manželství s tím, že se musím o svou novou rodinu postarat. Rád jsem pracoval a mnohdy měl i dvě zaměstnání. Měl jsem kontakty, uměl sehnat nedostatkové zboží. Když se
manželství rozpadlo, odešel jsem, aniž bych si něco vzal s sebou. Když jsem se rozváděl po čtvrté, měl
jsem již 60 roků. Přespával jsem u kamarádů, v té době se také zhoršil můj zdravotní stav. Měl jsem
úraz kotníku, od té doby musím používat berle. Také jsem zanechal kouření, nemohl jsem dýchat, měl
jsem nemocné plíce. Prodělal jsem mozkovou mrtvici. Musel jsem se znovu učit mluvit, psát. Od té
doby je část mých vzpomínek ve tmě, má paměť funguje pouze na 40 %. Jak mi bylo lépe, vrhl jsem se
do podnikání, obchodoval jsem s různým zbožím. Měl jsem po světě kontakty. Dařilo se, měl jsem peníze,
jezdil jsem v luxusním autě s osobním řidičem. Celý den jsem popíjel. Domov jsem neměl. Spával jsem
po hotelích nebo u kamarádů. Trvalo to 6 roků, díky mé nezodpovědnosti jsem zbankrotoval. Ocitl jsem
se na dně bez peněz, stal se ze mne bezdomovec, přespával jsem v lese.
Z prvního letáčku víte, že mi soud nařídil protialkoholní léčbu v Kroměříži. Když mne tam policie
dovezla, jen jsem přemýšlel, jak a kdy uteču. Nestalo se. Vzpomněl jsem si na Boha, začal se modlit,
číst bibli. Věděl jsem, že mou jedinou nadějí je Bůh. Můj nový život začal. Vše nebylo jednoduché,
několik let jsem bojoval s touhou po alkoholu- s bažením. Byl to život na hraně, jediný špatný krok,
špatné rozhodnutí a mohl jsem být opět v pekle alkoholizmu. V krizových situacích jsem se modlil
a manuálně pracoval, až jsem byl zcela vyčerpán. Pomáhal jsem v blanenské husitské farnosti s opravami kostelů a věnoval se zahradničení. Seznámil jsem se s věřícími lidmi, kteří mne přijali za svého.
V církvi jsem našel domov, přátelství, lásku. Říkal jsem, že mám otce v nebi, má rodina je církev, kde
mám sourozence bratry a sestry.
Stále jsem měl zdravotní problémy. Několikrát do roka jsem pobýval v nemocnicích. Tam jsem mohl
svědčit pacientům, sestřičkám i lékařům, kteří mne již znali z dřívějška. Vím, že mi Pán Bůh dal dar

svědectví. Nedělá mi problém navázat s lidmi kontakt, povídat si s nimi o životě, občas zavtipkovat,
promluvit s nimi o boží milosti.
Bylo mi 73 roků. Měl jsem radost ze života, byl jsem rád, když mohu pomáhat, být užitečný. Nic
jsem neplánoval, chtěl jsem pouze zachovat věrnost Hospodinu, Ježíši Kristu a nechat se vést Duchem
Božím, žít v lásce ke svým bližním. Stal jsem se členem spolku LAVINA v Blansku, který se snaží
pomáhat lidem žijícím v nouzi. Je mi ctí, že jsem členem Mezinárodního svazu gedeonů, která vydává
a zdarma rozšiřuje Nový Zákon – Bibli po celém světě. Je tomu víc jak rok, když mi můj dobrý přítel
a bratr zatelefonoval. Sdělil mi, že by se se mnou ráda seznámila paní, která o mne slyšela a ráda by se
více dozvěděla o mém životě. Souhlasil jsem. Zavolal jsem ji a po krátkém rozhovoru jsme se domluvili,
že se setkáme osobně. Bydlela v blízké vesnici. Hned na první pohled se mi líbila, její vzhled i chování.
Měli jsme si o čem povídat. Spřátelili jsme se. Navštěvovali bohoslužby. Po třech měsících jsem si
plně uvědomil, že jsem se do ní zamiloval. Modlil jsem se a vzpomněl si na radu paní farářky. Neboj se
zeptat ženy, která se Ti líbí, zda by s Tebou chtěla žít v manželství a dej jí čas na rozmyšlenou. Nabyl
jsem odvahy, zeptal se a za nějakou dobu dostal odpověď. Uvědomoval jsem si, že jsem starší o 19 let,
mám zdravotní problémy, nemám hmotné statky. V 74 letech jsem se oženil. Bylo nám požehnáno 19.
března 2016 v blanenském dřevěném kostele.
Mám novou rodinu. Již dospělé děti mé paní mě přijaly za svého. Mohu se všemi žít v pokoji a v lásce. Vím, že je to milost, dar Boží, vážím si toho. Po patnácti letech jsem nemusel trávit vánoční svátky
sám, ale v rodinném kruhu.
Jsem hříšník, dělal jsem špatné věci. Můj život byl jak na houpačce, až jsem se ocitl na dně. Přesto
mi Pán Bůh dal novou šanci, činil jsem pokání, vyznal své hříchy, prosil o pomoc. Rodiče mne nechali
pokřtít s vírou, že budu křesťan. Tento akt víry jsem stvrdil křtem ponořením ve věku 73let.
Nyní žiji se svojí milovanou ženou v rodinném domě na venkově v pěkné přírodě. Mohu se těšit
z práce na zahradě, kde mi dělají společnost dva psí kamarádi. Na závěr svého svědectví bych chtěl
povzbudit ty, kteří váhají, pochybují. Bůh říká ve svém slově: „Poznávej ho na všech svých cestách,
on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina od zlého se odvrať.“
(Přísloví 6,7)
Váš Slávek Lamač
––– O ŽIVOTĚ… A UMÍRÁNÍ… –––
Každého z nás v životě potkávají, tak těžké a složité situace, že se nám ani nechce žít, přestáváme se těšit
ze života, někteří dobrovolně předčasně odchází z tohoto světa…Duševní bolest dokáže přinejmenším
tak oslabit, jako bolest fyzická. Málo komu z nás se v životě podaří této bolesti uniknout. Nelze se jí
vyhnout. Dá se s ní, jedině určitým způsobem, zacházet. Odpuštění, je často hlavní, ne-li jedinou cestou,
z bolestné situace… Jako věřící máme duchovní domov kostele, a sílu v modlitbě, která má velkou moc.
Horší to mají nevěřící, kteří neví, kde se obrátit, kostel jim nic neříká dokonce říkají, jak mně jedna
osoba řekla, že kostel je jen pro slabochy. Pak se upínají k hazardním hrám, k alkoholismu a někteří
skoncují se svým životem dobrovolně. Je zvláštní a typické že lidé, kteří o kostel nikdy nezavadili, hledají v poslední chvíli pomoc u Boha. Takže věřící lidé to mají mnohem snazší, neboť dostávají posilu
a útěchu. Většina lidí se dívá na své životní zkušenosti a trápení na všechny své zkoušky, obavy a ztráty,
jako na kletbu a trest Boží jako na něco negativního. Kéž bychom pochopili, že nic, co nás potká – není
negativní- zdůrazňuji, ale vůbec nic. Všechny rány života, bolestné zkušenosti i největší ztráty, které
jsme prožili, všechny situace, o kterých jsme později řekli: „kdybych o tom věděl předem, nikdy bych
nevěřil, že to mohu přestát“ to vše jsou dary. Naše osudové žaly a utrpení, můžeme přirovnat ke kutí
žhavého železa. Je to příležitost, která je člověku daná, aby duchovně rostl. To je jediný důvod naší
existence na této zemi. Člověk nemůže duchovně růst, sedí-li v překrásné květinové zahradě a nechá si
na stříbrných podnosech předkládat vybrané pokrmy. Člověk duchovně roste, když je nemocný, má-li
bolesti nebo musí-li přijmout bolestnou ztrátu. Člověk duchovně roste tehdy, ne když strčí hlavu do písku,
ale když bolest přijme a snaží se ji pochopit. Ne jako prokletí a trest, ale jako dar, aby splnil určitý úkol.
Na závěr mohu říci, co jsem se natrápila, než jsem tyto řádky od Elizabeth Rossové pochopila. Přeji
Vám všem, milí čtenáři, hodně síly v nastávajícím roce, aby se Vám totéž podařilo.
Vaše XY chemoterapií léčená Alena Ševčíková

––– DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 4. 12. 2016, BYLA DOCELA ŠOK! –––
Bratr farář Martin, nám v rámci oznámení řekl: „Vždycky jsem vnímal farnost, jako rodinu. V rodině
se dějí, zažívají věci milé a příjemné, ale i bolestné. To patří k životu. Jako své farní rodině vám musím
říci něco velmi osobního a bolestného.“ Začali jsme mnozí slzet, co to bude… pokračoval: „V čekárně
u doktora, na zastávce autobusu, v sobotu ráno v Kauflandu se povídá, že farář se chce rozvádět, má
milenku a další nepravdy, lži a nesmysly… nic z toho není pravda. Farář se rozvádět nechce a milenku
nemá! Je důležité, abyste to slyšeli ode mne!“ Pokračoval: „moje manželka se rozhodla, že po letech
našeho manželství, nechce žít životem farářovy manželky, ale zpěvačky, nechce bydlet na faře atd…
Nejde o to rozpitvávat soukromí našeho faráře, ale pojmenovat a sdělit, aby se nešířily polopravdy a lži,
které ubližují všem. Nechejme toho!“
Jeden z nás k tomu bratru faráři napsal:
„Tak se konečně dostávám k nějaké odpovědi na Tvoje vyznání, ale je toho nějak moc a nevím
z které strany to začít rozmotávat... Je to zvláštní, ale dřív jsem si myslel, že v podstatě jacíkoli dva lidé
spolu můžou být, jen když mají dobrou vůli a že každé manželství se musí zachránit za každou cenu.
Dnes si to sice také myslím, ovšem s mírnými dodatky. Předně si myslím, že určití lidé se k sobě hodí
víc a někteří se prostě k sobě nehodí vůbec a pak se celý život trápí… a zachraňování některých manželství se rovná nesmyslnému resuscitování mnohaleté mrtvoly… Nicméně, Boží cesty jsou opravdu
nevyzpytatelné a tak je všechno vlastně fakt hádanka.. Každopádně, prioritou je Boží vůle, kterou Bůh
určitě s každým vztahem má. A tak je to zvláštní, že vlastně všechny ty tvoje modlitby a oběti vyústily
tady do toho kolapsu.. Takže si myslím, že Bůh i na takzvaném omylu, který třeba nebyl ani v jeho plánu
může vystavět něco úžasného a nového. A to si vlastně myslím, že by bylo asi jediné řešení i u vás – aby
se Ivana prostě obrátila ke Kristu. To, že je Ivana z takové trochu jiné planety, a že má ty priority lehce
mimo, je jasná věc. To, aby se jí to nějak smysluplně přeskládalo, by opravdu předpokládalo velký třesk,
který může způsobit jenom Ježíš. Vím, že se za ni a za její obrácení roky modlíš a tak jen mohu říct:
NEPŘESTÁVEJ, NEPŘESTÁVEJME! Na jednu stranu je to vlastně dobře, že už ten hnis vlastně rupnul
(jak u tebe o prázdninách, když jsi byl na operaci s mandlemi) a že se tak nějak může začít znovu a ode
dna. No jo… ale ona nechce.. a to je problém. Vzpomněl jsem si na jeden film, který mě velmi oslovil.
Je takové poklidné maloměsto, kde žijí obyčejní, spíš dobří než zlí lidé. A do toho města, jednoho dne
přijde krásná mladá dívka – naprosto andělská bytost, která je každému k ruce, pro každého má vlídné
slovo a čas. A teď ten film plyne a lidé to všechno začínají vnímat nejen jako naprostou samozřejmost, ale
dokonce jako její povinnost a začínají ji neskutečným způsobem využívat. A ona to pořád trpělivě nese.
A teď je neuvěřitelné, jak to její dobro probouzí v těch úplně obyčejných lidech ty nejtemnější hlubiny
a vášně. Nakonec to končí tak, že je přivázaná uprostřed vesnice na řetězu a každý si s ní dělá co chce
– někdo ji zneužívá, někdo týrá, někdo zavaluje prací atd. Je to naprosto fascinující podobenství, jak dobro
může zplodit úplnou erupci zla. A tak to nějak funguje i ve vztazích – oběť je braná jako samozřejmost
nebo slabost – člověk je využíván a zneužíván, až kam sám povolí. A vlastně nese i vinu na tom, že se
nevymezil a že si vlastně k takové určité zhovadilosti to svoje okolí vychoval. A pokud partner není
na takové výši, aby oběť opětoval, je to fakt, jen taková jednosměrná destrukce v rámci jakéhosi dobra.
Stejně si ale myslím, že se v Ivaně někdy, už dávno něco zlomilo a vlastně si říkám, co to bylo? Martin
se věnuje lidem, kteří to stejně neocení, snoubenci po svatbě stejně do kostela nechodí, rodiče po křtu
dětí na to, aby je vodili na bohoslužby a do náboženství, kašlou a pozůstalí chtějí mít pěkný pohřeb
svého blízkého, ale nic víc… a naše rodina trpí tím, že se Martin věnuje lidem, kteří si ani neuvědomují,
co my musíme všechno obětovat… To, že se ty roky tak nasazuješ v práci ve farnosti je samozřejmě už
důsledek jejího chování – nicméně si myslím, že i v těch prvních dobách byla pro tebe práce a povinnost
alfa a omega, jenže si myslím, to je u faráře hrozně těžké. Když bude dobrej doma, budou jej pranýřovat
farníci, že se jim nevěnuje, když oni potřebují. Když bude dobrej ve farnosti, bude jej pranýřovat vlastní
žena, že je pro něj farnost víc, než ona… Asi něco na tom celibátu bude… Jenomže, to jsou ta naše
kdyby. Kdybychom každý zabrali malinko víc, nemusel by jeden zabírat hodně. Ani jedna strana faráře
ale nikdy nepochopí, protože to nedělala a neví, co všechno kněz zažívá…
Možná se mýlím, zas tak do toho nevidím. Všechno, má vlastně v životě, svoji neúprosnou logiku…
Budu muset končit – určitě jsem nenapsal všechno, rojí se mi to hlavou a tak, až mě něco napadne, zase

napíšu. Říkám si, když se Ivana odstěhuje, tak se třeba zase přistěhuje – rozvod jako takový, bych oddaloval (ty se přece rozvádět nechceš, ale chceš s ní i toto unést) a modlil se za její obrácení. Je hrozně
důležité, aby se za to modlili i všichni ve farnosti! Měli tě v pohotovosti vždycky, když potřebovali.
Teď by měli být v pohotovosti zase oni, je na nich řada! Vždyť ty ses jim dal až do krajnosti a oni se
dohadují, jestli má dát někdo stovku za farní silvestr nebo ne… To jediné by mohlo „novou“ Ivanu
přivést zpátky. Vytrvalé modlitby, opravdových modlitebníků. Vidím to jasně – starý život není k žití
a nový se ještě nenarodil… A věřím že to, co se děje, je vlastně nejgeniálnější vyslyšení tvých modliteb.
Nevzdávejme to – tolik toho děláme pro Ježíše, tak doufám, že i on se bude revanžovat .
PAX + BONUM. M.

PROŽILI JSME
ADVENTNÍ RORÁTY
Každou adventní sobotu bylo hned po jitru u našeho kostela v Blansku živo. Bratr farář se
snažil dovést na rorátní, ranní bohoslužby ty, co to mají kousek cesty, autem. Škoda, že někteří
tuto obětavost našeho faráře nevyužili a raději zůstali ležet doma…
Osobně jsem se
snažila některé navštívit
a nabídnout jim tuto
možnost, využili jí jen
někteří. Kéž bychom
si alespoň trochu
dovedli připustit, co
pro nás všechno dělá.
A tak jsem začala
sama od sebe.
Před každými roráty
jsem už od šesti hodin
od rána připravovala
adventní snídani.
Našla jsem obětavé
pomocnice – sestry.
Bylo nás vždy dost,
aby se všechno snědlo.
Bylo to krásné naladění
do pracovní soboty pro
nás ženy a předvánoční
úkoly nám šly hned
lépe od ruky.
Věřím, že nelitoval
nikdo, kdo si přivstal.

Mikulášská neděle
4. 12. 2016 v Blansku

ADVENTNÍ KONCERTY
V naší blanenské farnosti mají adventní koncerty 17letou tradici. I letos tomu nebylo jinak
než, že se u nás koncertovalo. Celkem 10 kvalitních a na vysoké úrovni provedených koncertů
různých žánrů. Děkuji všem účinkujícím, posluchačům i nám z rady starších za všestrannou
podporu. Ing. Josef Řádek, náš kostelní průvodce, na začátek každého koncertu připravil
zajímavé povídání z bohaté historie našeho kostela. Opravdu velmi zajímavé. Nejen pestrost
koncertů, ale jeho fundované slovo odborníka, byla skvělým zážitkem. Tak jsme nejlépe
mohli „odstartovat“ naši přípravu na jubileum 80. výročí otevření našeho chrámu v Blansku
(23. 5. 1937). Josefe, děkujeme.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
KÁLEB, PÁTÝ DÍL S NÁZVEM:
„Nová generace“
Biblická čtení: Jozue 2:1-24; 5. Kniha Mojžíšova 1:35-40; 1. Timoteovi 4:10-16
Existuje několik rabínských výkladů, které ukazují proč Káleb a Jozue obstáli, zatímco jiní
selhali. Podle nich Jozue prý obstál proto, že dostal od Mojžíše zvláštní požehnání spojené
s tím, že mu dal před vysláním zvědů nové jméno – Jozue. Do té doby se jmenoval Hóšea.
Byl tak Mojžíšem a Bohem upozorněný, že jde o zlom, který vyžaduje jiný přístup a jiný
typ zbožnosti než zbožnost pouště a manny, která se podobá v jistém smyslu i křesťanským
probuzením, kdy mnohé věci šly jaksi samy. Dobývání Kanaánu bude ale vyžadovat aktivitu,
rozhodování, úsudek. I ostatní zvědové byly podle Rashiho až do vyslání spravedliví, ale
jejich zbožnost byla zbožností „před hodinou“, zbožností minulosti, která již nebude stačit.
Káleb pak podle rabínů získal svého jiného ducha proto, že jako jediný prošel Hebronem
(Numeri 13:22), který mu nakonec Bůh dal za dědictví, a modlil se tam v jeskyni Machpelah,
kde byli pohřbeni patriarchové Abraham, Izák a Jákob. Odolal tak pokušení. Nebyl zmatený
tím, že i přes zaslíbení obsazení země, jsou nyní vyslaní, aby si udělali vlastní názor. Možná
ale existuje ještě další pohled.
Káleb byl Kenazejcem. I když zastupoval mezi zvědy pokolení Judovo, sám pravděpodobně
pocházel z jiného etnika, které se odvozovalo od Kenaze – vnuka Ezauova. Kenazejci dokonce
obývali část Palestiny ještě před jejím obsazením Izraelci. Část z nich byla jako proselyté
pohlcena Judou. Přesto je i po takové době, kdy se Káleb dokonce stal zástupcem a jedním
z vůdců Judy nazván Kenazejcem. Možná i odtud pocházela jeho jinakost, to že se odlišoval
od mentality svých druhů, protože mu dávali najevo, že není jedním z nich, ale že ví o jeho
původu. S podobnými reakcemi se nakonec setkával i Ježíš se svým galilejským původem.
I my potřebujeme pohled lidí, kteří jsou jiní než my. V Evropě takový pohled na život
církve a její formy velmi silně přinášejí etnické a migrantské sbory. Zcela např. změnily tvář
křesťanství v Londýně nebo jiných velkých městech. Ukazují nám, že je možné žít víru jinak
i v naší dnešní Evropě.
LETOS BYLY ADVENTNÍ KONCERTY NEJEN V BLANSKU, ALE I VE VYŠKOVĚ
Sdělená radost je radost dvojnásobná. Říká to staré přísloví. V adventu L. P. 2016 se nám
podařilo zajistit také koncert v našem vyškovském kostele, sboru Dr. Karla Farského.
V neděli 11.12. k nám zavítal rousínovský soubor Danielis. Děkujeme vystupujícím
i posluchačům, že si nenechali ujít skvělý adventní zážitek.
Ludmila Hadačová, Vyškov

ZAMYŠLENÍ
Existuje recept na pěkný život? Možná že ne, ale PRO ROK 2017 bych zkusil shrnout principy, které
s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde jsou:
Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.

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 lednu 2017, prosíme:
Přímluvná modlitba není pouze předkládáním seznamu našich žádostí Bohu, ale ochota vyjít
a být Bohu k dispozici, pokud i mě chce použít k jejich vyslyšení. Je vyjádřením vztahu
s Bohem i lidmi.

––– Modlitební témata –––

 Modleme se za nové Káleby a generaci, která nyní vyrůstá.
 Modleme se za naši mládež a jejich misijní aktivity a výzvy, které mají (nebo nemají).
 Modleme se za probuzení a evangelizační projekty mezi mladými lidmi – Nová generace,
Fusion, Exit Tour, Kluby, United, Kurzy Alfa atd.
 Modleme se za bratra faráře, jeho ženu, děti a celou situaci, ať se v ní projeví Boží vůle!
 Modleme se za mladé vedoucí s touhou zakládat sbory nebo se podílet na jejich obnově,
aby se nenechali odradit.
Amen.
 Modleme se za práci křesťanů na školách.

BOHOSLUŽBY V LEDNU 2017
Neděle
Slavnost Jména Ježíš
Text evangelia: Lukáš 2, 16-21
Zpíváme píseň: 228, 210

1.1.

Pátek – Slavnost Tří králů
Text evangelia: Matouš 2,1-12
Zpíváme píseň: 222,210

6.1.

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

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

Evangelický kostel
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně

Sobota

7.1.

Neděle – Slavnost Křtu Páně
Text evangelia: Matouš 3,13-17
Zpíváme píseň: 229,210

8.1.

Pátek
Sobota

13.1.
14.1.

Neděle
Text evangelia: Jan 1,29-34
Zpíváme píseň: 12,183

15.1.

Pátek
Sobota

20.1.
21.1.

22.1.
Neděle
Text evangelia: Matouš 4,12-23
Zpíváme píseň: 71

Pátek
Sobota

27.1.
28.1.

Neděle
Text evangelia: Matouš 5,1-12
Zpíváme píseň: 147,49,115

29.1.

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

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

Kaple sv. Barbory
Sakristie poutního kostela
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostelík
Kaple sv. Barbory
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sakristie poutního kostela
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple Rodiny Páně Senior centra
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně.
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. Kontakt: telefon na farní
úřad 606 702 768; e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.fb.com/drevenykostelikblansko
www.drevenykostelik.cz www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu
Farnost Blansko č. účtu 244 035 648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560 157 369 / 0800

Nakonec vtip pro zasmání:

Kostelník byl vyslaný do města do vyšívačského závodu, aby objednat nový vánoční ubrus.
Na místě ale zjistil, že si zapomněl doma lístek s údaji. Telegrafuje faráři a zakrátko obdrží
jeho odpověď: Narodilo se nám dítě. Délka 4 metry, šířka 2 metry.

