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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 ÚNOR:
„…aby došel zalíbení před Hospodinem.“

Leviticus 1,3c

Požehnaný čas únorový, nám všem.
Naši úvahu nad Božím slovem pro druhý měsíc L.P. 2017 uvádím veršem z třetí knihy Mojžíšovy. Co by měl člověk dělat, aby došel zalíbení před Hospodinem? Zní to trošku starodávně
a tajemně, ale co to v praxi znamená? Cítíme, že to není stejné, jako zalíbit se šéfovi v práci,
aby si nás všiml, nebo rodičům, aby nás pochválili, nebo pubertálním kamarádům, aby nás
obdivovali. Je mojí touhou a jak mohu usilovat o zalíbení před Hospodinem? V Bibli není
jednoznačný návod, ale je tam dost míst, kde je pověděné příběhem, co je správné, a co ne,
co se Bohu líbí, a co ne. Jistě moudré přísloví „nebát se a nekrást“ platí, ale před Bohem je
také důležité „ žít v pokoře a úctě vztahu ke svému Stvořiteli, živému a osobnímu Bohu, žít
pravdivě a mluvit jasně!“
V dnešní rychlé době převažuje líbí – nelíbí, beru – neberu. Negativní soudy mají často
navrch. Pokud ale máme ve své práci, různých činnostech a v životě vůbec zalíbení, nežehráme a ustavičně si na něco nestěžujeme, ale jdeme životem pokojně a klidně, docházíme
zalíbení u Hospodina.
Kdo vnímá, že „Hospodin má ve svém lidu zalíbení“ má ve svém srdci hlubokou vděčnost.
Je potřeba mít otevřené oči, uši a srdce. Znamená to také vyjít ven ze svého pohodlíčka.
Vyjít zalíbení vstříc. Dávat Pánu Bohu, to nejlepší ze svého života a vědět, že se všechno
proměněné vrací. Netlačit lidově řečeno „na pilu“ a mít trpělivost ve zrání, pro pravou chvíli
a čas. Víme, že život i krásu přijímáme z Hospodinovy ruky.
Přeji nám všem, abychom toužili, neváhali dát svůj čas a sílu, abychom jako jednotlivci
i společenství, docházeli zalíbení před Hospodinem.
Bratr Martin
MODLITBA:
Hospodine, prosíme, požehnej čas sváteční k naší službě před tebou při bohoslužbách
i odpočinku. Požehnej čas práce, povinností i starostí, ať naše ruce i mysl jsou naplněné
Tvojí milostí a požehnání. Ať v nás nacházíš zalíbení. Amen.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 5.– 8. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
2. 2. Slavnost Hromnic, Uvedení Páně do Chrámu

26. 2. Masopustní neděle

SVÁTKY V MĚSÍCI ÚNORU 2017
HROMNICE, SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 2. 2. 2017
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu... (Z liturgie Hromnic)
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba
vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní, po jeho narození, do jeruzalémského chrámu, aby jej zaslíbili Hospodinu. Svátek provází žehnání svící,
které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo
do temnot (života)...
Byla to odvaha, říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl
říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky
vnímat. Byl to Simeon.
Už naši předkové, si na tento svátek, nechávali požehnat svíčky - hromničky. Doma si
v těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím
bleskům bouřek. Modlili se u nich a věřili, že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti
živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné.
Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo
to maličké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének hromniční svíčky proti hromobití,
bleskům a temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké děťátko navenek nijak neliší
od ostatních dětí, a přesto je Světlem, které osvítí národy.
Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám má být vždy připomenutím
toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným
světlem.
V této symbolice je patrná nesmírná přednost /důležitost/ plamínku, který se jeví jako malý
a nepatrný oproti oslnivým světlům, které jsou v Božích očích ale jen záblesky. Malá hromniční
svíčka nás důvěrně oslovuje a má nám co říci.
Možná právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé je budování „oslnivého“, „dokonalého“ a „krásnějšího“ života, pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem
a tedy i s podstatou člověka.
Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. I dnes to
může být odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu,
abychom mohli žít svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji.

MASOPUSTNÍ NEDĚLE 26. 2. 2017 (ČAS MASOPUSTNÍ)
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií,
ale přesto je podřízený běhu církevního kalendáře. Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl
pohyblivým svátkem i masopust. Datum letošní Popeleční středy je 1.3.2017.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či
„tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok
při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý,
ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo
přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“, kam neměla přístup svobodná chasa;
tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála
se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná

pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky
byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly
rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi
ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna
(= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid
s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh
a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa
a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho,
že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávala. V některých obcích našich farností se doposud konají masopustní průvody masek a někteří naši farníci v nich chodí. Někde se
i pochovává basa a koná zábava. V Blansku u kostela proběhne tradiční farní masopust. Přijďte
a nesme dále milé, staré tradice.

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 nám zajímavě aktualizuje biblické texty s dějinnými souvislostmi do současného života. Opravdu záživně a fundovaně! Srdečně všechny zveme.
––– JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH –––
V měsíci únoru se sejde rada starších na svém jednání:
- v pondělí 20.2. v 18:30 hodin v Blansku
V pátek 17.2. v 19:00 hodin se setká revizní výbor naší farnosti.		

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 vždy v úterý od 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 a všem možném v životě jsou 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 obětaví 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.

Slavnost Hromnic budeme
prožívat letos ve čtvrtek 2. 2. 2017
v 8:00 hodin Blansku – kapli,
v 16:00 hodin ve Křtinách,
v 17:30 hodin v Blansku – kostele
a v 19:00 hodin na Brťově.
V ostatních obcích budeme
Hromnice slavit v neděli 5. 2.
včetně udílení
Blažejského požehnání.
Srdečně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

Hromnice
Blansko–kaple

Masopust na Brťově

SVĚDECTVÍ
Dopis k zahájení přípravy na 100. výročí CČSH
Sestry a bratři, milost Pána Ježíše Krista buď s vámi! (Flipským 4,23).
Při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí jsme den před
8. lednem 2017 zahájili období přípravy k roku 2020, kdy si budeme připomínat 100. VÝROČÍ
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ.
Církev československá husitská, v níž mnozí nalézají a zakoušejí svůj duchovní domov
společné víry, lásky a naděje, vznikla 8. ledna v roce 1920 a byla vyhlášena právě v tomto
chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí při bohoslužbě dne 11. ledna 1920.

Období přípravy bude trvat tři roky a čtvrtým rokem je vlastní jubilejní rok 2020. Pro
každý rok je stanoveno ústřední téma. ■ V tomto roce 2017 je tímto tématem REFORMACE.
Je zde spojitost s českou reformací i světovou reformací. ■ Rok 2018, kdy je výročí našeho
samostatného státu, má stanovené téma VLAST. ■ Tématem roku 2019 je ZBOŽNOST,
v souvislosti s českou vánoční bohoslužbou v roce 1919. ■ Pro jubilejní rok 2020 je určeno
téma CÍRKEV A SPOLEČNOST.
Obsahem letošního roku je téma „reformace„, které je nahlíženo jak ve vztahu k Lutherovu
500. výročí, ale i k české reformaci, která vystoupení německého reformátora v roce 1517
o jedno století předcházela. Toto téma se vztahuje ale i na Karla Farského a jeho výročí, neboť
i on usiloval o reformy církve ve své době na počátku 20. století. Reformaci nelze považovat
jen za historickou událost či uzavřenou dějinnou epochu, ale je to stálý proces formování,
utváření a obnovování církve a jejího společenství. Touha po uskutečnění reforem a reformační úsilí je především záležitostí vnitřní duchovní obnovy a formace Božím Slovem každého
jednotlivého věřícího.
Se 100. výročím a časem přípravy na něj jsou spojeny již konkrétní aktivity, projekty
a programy. Diskuse k tématu „Identita Církve československé husitské„ probíhají již
od roku 2015. Ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy se uskutečnily již dvě konference v roce 2015 a v roce 2016. Toto téma a jeho aktuální zpracovávání
a promýšlení má vztažnost právě k blížícímu se 100. výročí CČSH. Podstatné a prvořadé je
ideové a duchovní pojetí a teologický přístup k tomuto výročí, nikoli jen historické hledisko
nebo praktická organizace akcí, jakkoli i ty jsou důležité. Proto právě výstupy z široké a již
probíhající diskuse i intenzívní teologická práce k tématu identity církve mohou být velmi
dobře zužitkovány jako názorový a myšlenkový podklad pro ideový, duchovní a teologický
přístup k tomuto výročí.
Jedním z konkrétních projektů je spolupráce s ČVUT na publikaci o sborech CČSH,
kterých bude k podrobnějšímu představení po architektonické stránce zpracováno kolem 150.
Obnova rodiště prvního patriarchy dr. Karla Farského ve Škodějově u Semil je zaměřena
k roku 2020. V první fázi bude zbudována Lesní kaple dr. Karla Farského. Dá-li Pán, bude
otevřena při celocírkevní pouti v sobotu 17. června 2017.
Také diecéze mají svůj duchovní program vzhledem k přicházejícímu 100. výročí. V plzeňské diecézi je to již probíhající sedmiletí duchovní obnovy a v královéhradecké diecézi
každoroční zdůrazňování tří hodnot víry, lásky a naděje. Cenné je v případě výročí spontánní
a aktivní zapojování náboženských obcí, jak se to projevilo v rámci Husova jubilejního roku
2015. Právě tento rok 2015 nám přinesl řadu zkušeností, které můžeme zhodnotit i vzhledem
k výročí roku 2020. V každém případě se ukázala prospěšná a nezbytná dlouhodobější příprava
v podobě Husova trienia. Již samotné období přípravy je totiž významné a tvoří součást výročí.
Sestry a bratři, modleme se za svou církev, aby byla živou a užitečnou ratolestí vyrůstající
z Kristova životadárného kmenu a pevně s ním byla spjatá (Jan 15,5). Kéž čas naší společné
přípravy k 100. výročí můžeme prožívat ve světle Boží milosti a rozpoznávat zřetelněji a hlouběji své poslání, které jsme jako křesťanská církev uprostřed dnešního světa a jeho proměn
dostali od Pána jako zvláštní výsadu i úkol.
V čase po svátku Zjevení Páně 2017 			

Tomáš Butta, patriarcha

VĚCI NEJSOU TAKOVÉ, JAKÝMI SE ZDAJÍ BÝT

(slíbený příběh)
Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním
pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se
mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: „Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“
Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy.
Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich
posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách.
Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny,
ležela mrtvá ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát? První muž měl
všechno a tys mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše,
a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč?? „Věci nejsou takové, jakými se zdají,“ odpověděl
starší anděl.
„Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata.
Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad
nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho
ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají.“
Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru, že vše,
co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí
do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku.
Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy a my nezůstaneme nikdy zcela stejní,
protože dobří přátelé nás proměňují!
Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek? Přítomnost je dar.
Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná!

bratr Pavel.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
KÁLEB, ŠESTÝ DÍL S NÁZVEM: „Kenazejec“
Biblická čtení: Numeri 32, 12; Numeri 13, 1-16; Efezanům 2, 10-22
Žehnající modlitba: Žehnání je přání Božího jednání, požehnání a přítomnosti v životě
druhého člověka. Na konci bohoslužeb požehnejte jeden druhému.
Káleb tenkrát prohlásil: „Kdo porazí Kirjat-sefer a dobude jej, tomu dám za manželku
svou dceru Aksu.“ Dobyl jej Otníel, syn Kenazův, Kálebův bratr; dal mu tedy svou dceru Aksu
za manželku. Když přišla, navedla jej, aby žádal jejího otce o pole. Sesedla z osla. Káleb se jí
otázal: „Co si přeješ?“ Odpověděla: „Obdař mě požehnáním! Když jsi mě provdal do jižního
suchopáru, dej mi také vodní zřídla.“ Dal jí tedy zřídla, horní a dolní. (Jozue 15:16-19)
Jak byste se cítili, kdyby vás váš vlastní otec vypsal jako válečnou odměnu nebo spíše
kořist pro toho, kdo dobude ve válce město s velmi silnou obranou? Jak byste se zachovali,
kdybyste jako věno a „požehnání“ dostali suchou Negevskou polopoušť poté, co jste celý
svůj život strávila na poušti a ve stanech a teď máte konečně naději se usadit? Jak by se vám
vyrůstalo jako dívce, jejíž celá generace se připravuje na válku, která je nevyhnutelná. Jak by
se vám vyrůstalo v rodině otce, k němuž část lidí vzhlíží jako k nedostižnému vzoru a část
lidí ho chtělo kamenovat? To je příběh Kálebovy dcery, která se nakonec stává manželkou
Kálebova bratra Otníela, prvního soudce v Izraeli po smrti Jozua. I ona měla „jiného ducha“.

V čem byla tak výjimečná? V Bibli o ní najdeme jen velmi málo, ale přesto můžeme vidět,
že se jednalo o velmi rozhodnou a ráznou mladou ženu, s níž se život příliš nemazlil. V situaci, kdy ji otec slíbil nejlepšímu bojovníkovi, možná nebyla tak nadšená, i když domluvené
sňatky a slovo otce tehdy znamenaly něco zcela jiného. Musela se podřídit, ale nespokojila se
s málem. Když ji její otec provdal do suchopáru, nebála se jej konfrontovat a požádala o vodní
zřídla, která byla v této oblasti jižního Izraele zdrojem vody a pole. A Káleb jí je dal. Od té
doby byly útočištěm pro mnohé, kdo touto oblastí procházeli i zdrojem vody pro útočištná
města v této oblasti.
Ani „volba“ manžela nebyla nakonec tak špatná. Otníel byl prvním ze soudců po Jozuově smrti a zdá se, že jedním z nejlepších. Na něm spočinul Duch Hospodinův, porazil
nepřátele a země žila v míru po 40 let. Bez své ženy by ale možná neměl co jíst, pít, ani
kde bydlet.

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.

 amatujme v únoru 2017, prosíme:
P
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 nově obrácené v našich farnostech, aby přinášeli novou vitalitu i pohledy
na podobu církve.
Modleme se cizince a za farnosti jiných národností a etnik v České republice. Modleme
se za vztahy českých sborů a těchto etnických sborů.
Modleme se za Romy a situaci v konfliktních oblastech. Modleme se za romské sbory
a duchovní probuzení mezi nimi.
Modleme se za oponenty církve, lidi, kteří jsou jiní a vycházejí z jiných hodnot. Kéž
nestavíme zbytečné zdi, ale jsem schopni zvěstovat evangelium i na neočekávaných
místech a neočekávaným lidem.
Amen.

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2017
Čtvrtek
Uvedení Páně do chrámu
Text evangelia: Lukáš 2,22-34
Zpíváme píseň: 69, 502
Pátek

2. 2.

Sobota

4. 2.

3. 2.

8:00
16:00
17:30
19:00
17:30
14:00
16:00

Blansko
Křtiny
Blansko
Brťov
Blansko
Rudice
Lysice

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

5. 2.

Neděle
Text evangelia: Matouš 5,13-16
Zpíváme píseň: 115,85,335

Pátek
Sobota

10. 2.
11. 2.

Neděle

12. 2.

Text evangelia: Matouš 5,21-37
Zpíváme píseň: 43

Pátek
Sobota

17. 2.
18. 2.

Neděle

19. 2.

Text evangelia: Matouš 5,38-48
Zpíváme píseň: 21,49,201

Pátek
Sobota

24. 2.
25. 2.

Neděle Masopustní

26. 2.

Text evangelia: Matouš 17,1-9
Zpíváme píseň: 117, 94, 185

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

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

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
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Bohoslužba není, je farní
Brťov
masopust v Blansku!!!
14:30 Křtiny
Sakristie poutního kostela
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice
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:

V sobotu večer se ptá farář, svého kaplana: „O čem budete kázat?“ Odpověď zní: „O ctnosti
spořivosti a šetrnosti.“ Aha, míní pan farář, tak to ještě před tím uděláme sbírku.

