FARNÍ ZPRAVODAJ

květen 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 KVĚTEN:

„Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak
veliké věci pro vás vykonal.“
1. Samuelova 12,24
Bydlím u své kočky
To je název pořadu v němž moderátor majitelům koček radí, co a jak dělat, aby si společně
dobře porozuměli. Protože kočky jsou prý dominantnější a s „páníčkem“ kolikrát mazaně
cvičí a změní mu celý chod domácnosti. I přes to všechno jsou majitelé ochotni toto „riziko“
podstoupit. I já mám zkušenost se změnou chodu naší domácnosti. Ale z tohoto pořadu si
vypůjčím jen ten stylový název .
Celý život jsem byla vychovávána ve věřící rodině. Ale teprve před 6 lety jsem nějak víc
zaslechla biblickou zprávu, že se jednou ve velké slávě Pán Ježíš vrátí na tuto zem. (Matouš
25,31)
A myšlenky, jak se připravit, co udělat byly velice silné. Je psáno: „Dvě budou mlít obilí,
jedna bude přijata a druhá zanechána.“ (Matouš 24,41) Co ta jedna udělala dobře a ta druhá
špatně? Fyzicky byly na jednom místě. Dělaly stejnou činnost. Tak v čem byl rozdíl? Že by
v jejich srdcích? V pokoře před Bohem? Otázek, k zamyšlení, bylo spoustu.
Zásadní bylo pro mě setkání s člověkem, který se mě zeptal: „Co bys dělala, kdyby Ježíš
přišel letos v září?“ „Letos v září“ zní totiž úplně jinak jako „někdy“. Ve svém životě jsem
zažila různé přípravy na slavnostní setkání.
Ale jak se připravit na setkání s Pánem nebe a země? S Ježíšem, kterému je dán veškerý
soud. Který zná každou vteřinu mého života. Před kterým nemám šanci nic skrýt nebo zamluvit.
A tak tato příprava na Ježíšovu návštěvu změnila chod naší domácnosti. Společnou
modlitbu, čtení Bible a zpívání chval jsme dali na první místo. Nejlepší „nápady“ na přípravu měly naše tenkrát 12 a 13leté děti. Prý je logické, když chceme s Ježíšem být celou
věčnost se naučit žít s Ním už teď.
Při večerní modlitbě prosily o odpuštění, jestli dnes někomu ublížily třeba jen slovem.
Určily doma místo, kde jsme psali biblické odkazy k povzbuzení i napomenutí k našemu „chození s Ježíšem“ např. skutky lidské svévole versus ovoce Ducha Svatého. (Galatským 5,19-26)
„To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje.“ (Matouš 15,18)
„Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i Vám odpustí váš nebeský otec.“ (Matouš 6,14)
„Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ (Matouš 4,24)

„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Matouš 1,15)
„Každý ať zkoumá své vlastní jednání; Každý bude odpovídat sám za sebe.“ (Galatským 6,4-5)
„Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud.“ (Římanům12,19)
„Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“ (Efezským 4,26)
„Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.“ (Filemonovi 4,11)
„Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost.“ (Židům 12,15)
„Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ (Jakub 1,20)
„Řekne-li někdo: „Já miluji Boha„ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.“ (1. Janův 4,20)
„Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho
žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.
A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám
přikázal.“ (1. Janův 3,21-23)
Jednou při modlitbě děti prosily, aby se náš dům stal domem modlitby. A v tom okamžiku
jsme si uvědomili tu velikou Boží milost a péči o nás. Máme střechu nad hlavou. Žijeme
v míru. Nemusíme prožívat žádný extrémní nedostatek. A všechno, co si mezi sebou potřebujeme říct se děje v lásce. A tak se nikdo na nikoho nemusí hněvat. Jeden za druhého se
navzájem u Boha přimlouváme a navzájem si žehnáme. Naše „příprava na zářijový Ježíšův
příchod“ přinesla veliké ovoce. Lidé se ptali, kde jsme vzali tu pohodu, klid a vzájemné
porozumění po všech těch životních peripetiích, co nás dříve potkali. Naše odpověď zněla:
„U nás bydlí Ježíš.“
On už všechno pro nás na kříži udělal. Teď byla řada na nás. Chtělo to „jen“ změnit
chod naší domácnosti. A dostali jsme ještě bonus. Po přečtení verše „Jsme-li živí Božím
Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ (Galatským 5,25) jsme se modlili, aby Ježíš řídil
naši rodinu. A od té doby: Bydlíme u svého Ježíše. 
Vaše sestra Jitka Borková

Duchu svatý

––– M O D L I T B A –––

Věřím, že můžeš zbořit mé předsudky. Věřím, že můžeš změnit mé návyky. Věřím, že
můžeš překonat mou lhostejnost. Věřím, že mi můžeš dát fantazii k lásce. Věřím, že mi
můžeš dát výstrahu před zlem. Věřím, že mi můžeš dát odvahu k dobrému. Věřím, že
můžeš překonat mou zkormoucenost. Věřím, že mi můžeš dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že mi můžeš odejmout pocity méněcennosti. Věřím, že mi můžeš dát sílu v mém
trápení. Věřím, že mi pomůžeš nalézt cestu k pomoci lidem, které mám kolem sebe.
Věřím, že můžeš prostoupit mou bytost.
Amen. Miroslav Durchánek

LITURGICKÝ KALENDÁŘ • 3.– 6. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
1. 5. dělníka Josefa

3. 5. apoštola Filipa a Jakuba

14. 5. svátek Matek

25. 5. Oslavení Páně (Nanebevstoupení)
30. 5. M. Jeroným Pražský † 1416

SVÁTKY V MĚSÍCI KVĚTNU 2017
MÁJ, MĚSÍC DUCHOVNÍ OBNOVY
Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Všechno krásně kvete a stvoření kolem nás
ožívá směsicí rozmanitých barev. Pokračuje jaro svými barvitými květy; krásný čas na procházky a výlety. V liturgické době spadá květen do velikonočního období, doby, ve které zní
„aleluja“ a Ježíš se nám dává poznat ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba
očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev. S oběma
těmito kontexty, „přirozeným“ a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost dát měsíc květen,
Marii, Matce Páně. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, „růže“, jež se rozvinula
v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. Spásu a vykoupení.
A současně je pokornou a diskrétní svědkyní počátků života křesťanského společenství: Maria
je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí
Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. ..
Rád bych vzbudil váš zájem o plné 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.“ 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!
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 25. 5. 2017
Nanebevstoupení Páně a Svatodušní svátky jsou naše dva velké svátky, následující po velikonocích – první za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky, které prožili první křesťané,
ale máme je prožít i my! Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Ježíše a odchází
k nebeskému Otci. Odtud název „Nanebevstoupení“. Nanebevstoupení není Ježíšovou absencí
mezi námi, ale říká nám, že je Živý mezi námi novým způsobem. Nenachází se už na nějakém
konkrétním místě světa jako před Nanebevstoupením. Nyní je součástí vlády Boží. Je přítomný
v každém prostoru a času, nablízku každému z nás. V životě nikdy nejsme sami, máme tohoto
advokáta, který nás očekává a který nás hájí. Nikdy nejsme sami. Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán nás vede a spolu s námi mnoho bratří a sester, kteří v tichosti a ve skrytu, ve svém
rodinném a pracovním životě, ve svých problémech a těžkostech, v svých radostech a nadějích
každodenně žijí víru a společně s námi přinášejí světu vládu Boží lásky ve vzkříšeném Kristu,
který vystoupil do nebe je naším přímluvcem.

ZVEME VÁS V KVĚTNU
MÁJOVÉ BOHOSLUŽBY:
Pořadí májových, PO CELÝ KVĚTEN, je následující:
- úterý v 18:00 hodin Černá Hora, v 19:00 hodin Brťov
- středa v 17:00 hodin Vyškov, v 18:15 hodin Ježkovice
- pátek v 17:30 hodin Blansko – kostel, v 18:45 hodin Rudice
Program – osa duchovní obnovy je daná čteními z evangelií:
Třetí týden: Lukáš 1, 46–56
První týden: Lukáš 1, 26–38
Čtvrtý týden: Matouš 12, 46–50
Druhý týden: Lukáš 1, 39–45

SVÁTEK MATEK V NEDĚLI 14. 5. 2017

Slavnost k svátku všech matek a žen prožijeme v Mariině měsíci máji, jako každý rok.
V neděli 14. 5. při všech bohoslužbách a následujících májových v týdnu. Pán Bůh žehnej
vám všem maminkám, babičkám, prababičkám!
Přijměte prosím, naše pozvání. Gratulace letos vyrobily děti v náboženství, za pomoci
maminek!

OSLAVA 80. VÝROČÍ DŘEVĚNÉHO KOSTELA V BLANSKU 20.–21.5. 2017
Podrobný program výročních oslav najdete na vedlejší straně.

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 květnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 22. 5.
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.
Připravujeme opět víkendovku pro děti a v letošním roce i farní dětský tábor.
Počítejte s tím. Všem dětem a rodičům, rádi podáme informace.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU

Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují, v tomto roce, se konají
ve čtvrtek v 19:00 hodin.

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou na Svatodušní svátky L.P. 2017.
Setkáváme se ve čtvrtek ve 20:00 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. Opravdu si je nenechte ujít, stojí to za to, přijďte.

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.

DŘEVĚNÝ KOSTEL V BLANSKU
SLAVÍ 80. VÝROČÍ SVÉHO ŽIVOTA
a zve Vás na své narozeniny

„Dne 23. května 1937 během církevní slavnosti byl kostelík předán k užívání
Církvi československé za účasti olomouckého biskupa ThDr. Rostislava Stejskala.“
(z kroniky naší farnosti)

V letošním roce 2017 oslaví naše farnost
v Blansku 80. výročí první bohoslužby v znovu postaveném kostele, po převezení
do Blanska. Hlavní den oslav bude neděle 21. května 2017, předcházející den v sobotu
20. 5. 2017 bude kostel zpřístupněný veřejnosti s výkladem a možností nahlédnutí do naší
farní kroniky a programem pro děti. Bude připravená prezentace historických fotografií.
V podstatě poslední pamětnice otevření kostela, v letošním roce oslavila své významné
životní jubileum, sestra J. Smejkalová z Dolní Lhoty, bude naším čestným hostem.
Slavnostní bohoslužby v neděli 21. května 2017 bude sloužit brněnský biskup
ThMgr. Juraj Jordán Dovala spolu s místním farářem Martinem Kopeckým.
P R O G R A M O S L AV
20. 5. sobota

9:00 – 11:00 Prohlídka kostelíku s výkladem a možností prohlídky

farní kroniky

12:00 – 17:00 Pokračuje prohlídka kostela s výkladem a program pro

21. 5. neděle

děti na farní zahradě, skákací kostel a další atrakce

9:00 – 10:00 Slavnostní děkovná bohoslužba
10:00 – 12:00 Zahradní slavnost pro všechny hosty s programem

pro děti

PROŽILI JSME
O Velikonocích jsme putovali tradiční křížovou cestu
O Velkém pátku, dnu kdy se otevírají poklady, chodíme tradiční křížovou cestu na památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den předchází nejvýznamnějšímu dni liturgického roku,
velikonoční neděli – Božímu hodu velikonočnímu. V Černé Hoře tradičně chodíme tuto cestu
na východním úbočí kopce Paseka přes všechna zastavení křížové cesty na vrchol, kde stojí
kaple sv. Rodiny. Bylo nás stejný počet jako let Kristovi v době jeho ukřižování, tedy třiatřicet.
Nejmladší účastnici jsou dva měsíce věku a nejstaršímu účastníkovi je sedm a sedmdesát
let. Z tohoto množství bylo patnáct dětí. Navíc s nimi byli ještě dva psi, vlastně fenky. Po krátké pobožnosti v prostoru kaple jsme se kolem černohorského zámku, původně středověkého
hradu, vrátili zpět. Chvála Bohu za zdařilé velikonoční putování.
Jiří Vymětalík

VELIKONOČNÍ TÝDEN V BLANSKU
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 9. 4. 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 13.4. 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

začaly děti hrkat s hrkačkami. Společným Sederovým večerem začala další část dne. Rozpětí
věku účastníků bylo od 3,5 roku do 89 let, tj. téměř celé jedno století... Padesát spokojených spolustolovníků se rozcházelo v deset večer v noci od jednoho stolu. Letos i s hodem
pravého beránčího masa.
Na Velký pátek 14. 4. v 17.30 hodin bratr farář vedl podle Misálu velkopáteční obřady
za pomoci lektorů, kteří si podělili jednotlivá čtení. Po bohoslužbách byl ještě kostel otevřený
k modlitbě. Ve 20.00 hodin měli venkovní křížovou cestu v Černé Hoře ještě dospělí. Účastnilo se jí 38 bratří a sester. Závěrečná pobožnost se konala v kapli na vrcholu kopce, kterou
užíváme k bohoslužbám.
Na Bílou sobotu 15.4. 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 devatenácti
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 16. 4. 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 17. 4. byly bohoslužby v 9 hodin
v Blansku – kostele se křtem malé Renatky s kostelním „mrskůtem“. Mimo to proběhly spousty
bohoslužeb ve Svatém týdnu ve střediscích blanenské i vyškovské náboženské obce.
Díky Vzkříšenému Pánu za krásné prožití letošních Velikonoc. Děkujeme mnohokrát
všem účastníkům bohoslužeb za ochotu spoluslavit Svatý týden, varhaníkům, kostelníkům,
našemu pěveckém sboru a za dary do sbírek. Díky.
Za Radu starších Alena Ševčíková

DUBNOVÁ VÍKENDOVKA
V pátek 21. 4. 2017 jsme se sešli s dětmi po bohoslužbě, kdy jsme se učili nové písničky
a doprovázeli se různými hudebními nástroji. Ten večer se tu sešlo 15 dětí, které se dozvěděly
něco více o životě našeho Pána Ježíše Krista. Po pátečních večerních, vyrábění, pantomimě
atd. jsme se pomodlili, šli spát a těšili se na další den.

Děti hrají s Vlaďkou stolní biblickou hru
V sobotu děti pomáhaly s vařením, hrály hry s motivy biblických příběhů, které si moc
oblíbily a rádi je hrají a předvádějí každé naše páteční setkání. Hlavním bodem sobotního
programu byla soutěž „Blansko má talent“, které se zúčastnilo spoustu dětí, jak s tanečním
představením, tak zpěvem oblíbené písničky. Večer byl zakončený sladkými i slanými dobrotami pro všechny a naši víkendovku zakončila ranní nedělní bohoslužba. Přijďte příště taky,
stálo to fakt za to!!!
Terka Borková

Naše zpěvačky po bohoslužbách v neděli 23. 4. 2017

Nástřik střechy a věže kostela
Milé sestry a bratři,
jako správní hospodáři se musíme starat o svůj majetek. Z toho důvodu jsme
se zástupci odborné firmy konzultovali stav dřevěné krytiny a opláštění kostela.
Nejvhodnějším řešením je provedení nástřiku střechy nad chrámovou lodí, věže
a celého opláštění kostela. Po předložené cenové nabídce nám bylo jasné, že tato
varianta je nad naše finanční možnosti. Z toho důvodu byla celková akce rozdělena
na dvě části: 1. nástřik střechy a věže kostela a 2. nástřik opláštění kostela.
V roce 2017 jsme se rozhodli pro variantu 1. Odborná firma provede impregnační
nástřik dřevěné krytiny nad chrámovou lodí a věže kostela. Dále provede prohlídku
krytiny věže (byl zjištěn průsak vody), zajistí pletivem proti vniku holubů a na ochoz
věže připevní bodce. Zvýšený výskyt holubů znečišťuje a poškozuje krytinu věže
a celou střechu. Znečišťují i okolí kostela. Celkové náklady této varianty jsou
380.000 Kč. Z toho důvodu jsme požádali o účelovou dotaci Ministerstvo kultury ČR
prostřednictvím Města Blansko. Výsledek zatím neznáme, ale více jak 50 % celkové
rozpočtované částky neobdržíme.
Obracím se na Vás s prosbou o finanční příspěvek na tuto akci dle Vašich
možností. Příspěvek mi můžete předat hotově po bohoslužbě nebo poslat na č. ú.
115-4094600207/0100 u KB. Za poskytnuté příspěvky Vám děkuji.
Jitka Alexová, finanční zpravodaj

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
KÁLEB, ŠESTÝ DÍL S NÁZVEM: „Kálebova dcera Aksa“
Biblická čtení: Jozue 14:6–15, Žalm 91, Židům 12:12–15
„Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. Čtyřicet pět let uplynulo
od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle,
je mi už osmdesát pět let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě
Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel
a vcházel. Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne Hospodin. Slyšel jsi
přece v onen den, že jsou tam Anákovci a velká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil Hospodin.“ (Jozue 14,10–12)
Zde vidíme Káleba po čtyřiceti letech na poušti a dalších pěti letech bojů. Stojí
na stejné křižovatce, vidí stejná opevněná města Anákovců, jako když byl vyslán
coby mladý zvěd Mojžíšem. Je mu osmdesát pět let a přesto neztratil nejen nic
ze svých sil, ale ani nic ze zaslíbení, která dostal, ale která přesto ještě musí být
vybojována. Nejsou to zaslíbení, která jej nebudou nic stát, ale zaslíbení, která
neopustil ani po desítkách let. A Káleb získává Chebrón pro sebe a své potomky,
kteří na tomto území zůstanou až do babylonského exilu.

Káleb nás musí fascinovat svou vitalitou. Bůh, který Káleba zachoval při životě,
zatímco všichni jeho vrstevníci zemřeli na poušti většinou přirozenou smrtí, mu dal
také dostatek síly, aby mohl dokončit dílo, které pro něj připravil. Stáří naplněné
zkušeností a hloubkou prožitého vztahu a života s Bohem je jednou z největších
a nejvýmluvnějších důkazů Boží existence. Modlitby těch, kdo celý život prožili
ve věrnosti a oddanosti Bohu mají většinou zcela jiný rozměr a váhu.
Proto potřebujeme i Káleby osmdesátileté a devadesátileté. S odvahou dokončit
své poslání a inspirovat další. Děkujeme dnes Bohu za Vás všechny, osmdesátileté
i devadesátileté, které máme mezi sebou v našem společenství a modlíme se
za vás!!!

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 2017:
- za naši farnost, abychom se více otevírali Duchu svatému
- za bratra faráře, ať mu Pán Bůh dává sílu překonat náročné životní období
- za další ochotné spolupracovníky na Božím díle
- za naše nemocné a starší bratry a sestry, aby cítili naši
podporu, když už nemohou chodit na bohoslužby
- za děti a mladé lidi, aby si udělali čas na duchovní
věci. Amen.
Vaše Lidka Hadačová, Vyškov

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2017
Pondělí – májová

1. 5.

Úterý – májová

2 .5.

Středa – májová

3. 5.

Pátek – májová

5. 5.

Sobota

6. 5.

Neděle – Dobrého Pastýře
Text evangelia: Jan 10,1-10
Zpíváme píseň: 255,260

7. 5.

Pondělí – májová

8.5.

Úterý – májová

9. 5.

Středa – májová

10. 5.

Pátek – májová

12. 5.

Sobota

13. 5.

Neděle – Svátek matek

14. 5.

Text evangelia: Jan 14, 1-14
Zpíváme píseň: 248,260

Úterý – májová

16. 5.

Středa – májová

17. 5.

Pátek – májová

19. 5.

11:00
18:00
19:00
17:00
18:15
17:30
18:45

Blansko
Černá Hora
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Blansko
Rudice

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

Boskovice
Blansko
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Švábenice
Ruprechtov
Lysice
Černá Hora
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Blansko
Rudice

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

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

Dřevěný kostel – svatba
Kaple sv. Rodiny
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Tři svatební obřady
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Zámecká kaple
Kaple sv. Rodiny
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Pět svatebních obřadů
Kaple sv. Rodiny Senior centra
Dřevěný kostelík
Zahradní slavnost k svátku matek
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory

Sobota

20 .5.

Neděle
Text evangelia: Jan 14,15-21
Zpíváme píseň: 250, 260

21. 5.

Úterý – májová

23. 5.

Středa – májová

24 .5.

Pátek – májová

26. 5.

Sobota

27. 5.

Neděle
Text evangelia: Jan 17,1-11a
Zpíváme píseň: 262

28. 5.

Úterý – májová

30. 5.

Dva svatební obřady
7:45
9:00
13:00
14:15
15:45
17:00
18:00
19:00
17:00
18:15
17:30
18:45

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

8:00
9:00

Blansko
Blansko

Evangelický kostel
Dřevěný kostel, jubileum kostela
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Kaple sv. Rodiny
Kaple Marie Matky Páně
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Čtyři svatební obřady

Kaple sv. Rodiny Senior centra
Dřevěný kostel
Zahradní slavnost k oslavě
10:30 Blansko
narozenin bratra faráře.
15:30 Křtiny
Kaple sv. Anny
17:00 Račice
Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
18:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
19:00 Brťov
Kaple Marie Matky 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:
Stalo se na jedné faře...
„Bratře faráři, proč Bůh nemá titul doktora?“
„?????????“
„To má několik důvodů:
- Bůh má jen jednu vědeckou publikaci
- Tuto publikaci nepsal sám, pouze ji nadiktoval
- V publikaci nejsou žádné odkazy na odbornou literaturu
- Na přednáškách se nechal zastupovat svým synem.“
Všechno dobré Vám přeje Ing. Zdeněk Laita z Černé Hory

