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BIBLICKÝ VERŠ MĚSÍCE:

„CO JE ČLOVĚK, ŽE NA NĚJ MYSLÍŠ?“

(Žalm 8,5)

Milé sestry a bratři,
následující měsíc má pro mě osobně osobitý význam hlavně svým začátkem.
Památka zesnulých se mě stále více dotýká nejen pro to, že je více vzpomínek
na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale také pro to, že si stále ve svém životě více
uvědomuji, jak je důležitá rodová a celkově lidská soudržnost, přijetí a úcta. Kromě
rodinných příslušníků i já s láskou vzpomínám třeba na svou přítelkyni, která
zemřela ve svých čtyřiceti čtyřech letech a velmi se vtiskla do mého života. Jak
ubíhá čas, stále více vnímám, jak významně obohatila můj vnitřní prostor. A tak je
to se všemi, kteří již nejsou se mnou, a přesto stále cítím jejich osobitost a blízkost.
Nedávno jsem se účastnila školení, které se týkalo psychologických otázek
a velmi tam vyplynulo, jak je důležité rodové přijetí, odpuštění a pokora.
Pokud jsme necitliví k této lidské pospolitosti, pokud sami jsme vyloučeni nebo
vylučujeme druhé, pokud sami jsme odsuzováni nebo odsuzujeme druhé, pak
velmi problematizujeme celý rod. Křesťanství je vždy spjaté s pospolitostí, s úctou
a odpuštěním, myslím, že s nadcházejícím svátkem máme možnost znovu se
zamyslet nad celou svou rodinou, svými přáteli, nad společenstvím, do kterého
patříme a očistit vše, co očištěno být může. Odpuštění někdy i těch nejtěžších
křivd není lehký proces, vyžaduje vnitřní práci a také čas a přesto je to počin,
který nás odlehčí. Dá nám možnost opustit to tíživé, co vláčíme životem nebo je
v našem rodě vláčeno a předáváno. Zapálená svíce za zemřelé, květina nebo chvíle
ticha, to jsou symboly, kterými vyjadřujeme něco hlubokého v nás a symboly
mají velkou moc.
Vybavuje se mi velmi silná kniha paní Zdeňky Fantlové, ženy, která prožila
holocaust, prošla několika koncentračními tábory a pochodem smrti. Přežila a při
svých rozhovorech i ve své knize ukazuje, že ji držela věta jejího tatínka: „Klid
je síla.“. Každý z nás si nese nějaké předané poselství, které může rozvíjet nebo

rozdávat. Snad nám následující čas dovolí ho znovu nechat promluvit, vyrůst
a rozkvést. Přeji vám i vašim rodinám mnoho pokoje, příležitostí být spolu
a vychutnat si soudržnost celého vašeho rodu. Také vám přeji sílu k odpuštění,
vždyť je to vaše rodová linie a náhoda je prý jiné slovo pro Boží podpis.
PhDr. Jana Skácelová

Liturgický KALENDÁŘ
22.–26. neděle po Svatodušních svátcích a 1. neděle adventní
1. 11. Mučedníků a svědků Páně
– Všech svatých

2. 11. Památka zesnulých
– Dušičky

26. 11. Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

SVÁTKY V MĚSÍCI LISTOPADU
1. listopadu – Všech věrných svědků a mučedníků Páně lidově tzv. Všech
svatých aneb SVATÍ MEZI NÁMI
Každý člověk žije a jedná v duchu a prostředí své doby. V tom byli dětmi své doby
i všichni svědkové a mučedníci Páně. My dnes samozřejmě nemůžeme žít nebo oblékat se v duchu středověku nebo jiné minulé doby. Ale jejich svědectví víry, života,
naději a lásku žít můžeme a máme v dnešním světě a dnešním způsobem. Svatí mezi
námi jsou tedy lidé, kteří následují Krista v duchu a prostředí dnešní doby. Svatí
mezi námi nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním,
vyhlašováním zbožních frází a odříkáváním citátů z bible. Svatí mezi námi, jsou-li
nápadní, pak vlídností k druhým, svědomitostí v práci. Tím, že je na ně spolehnutí.
Nemluví příliš s lidmi o Bohu, ale tím víc s Bohem o lidech, mezi nimiž žijí. Žijí
z každodenního chození s Bohem. Vědí, proč věří v Boha a chtějí se s druhými lidmi
sdílet o tom, co s Bohem zažívají.
Dnešní svatý je kliďas, který běžné denní problémy řeší spíš žertem a s humorem,
než s rozčilováním. Ví, že nad všemi událostmi světa je Bůh, který i zlé umí obrátit
v dobré těm, kdo v něj důvěřují. Svatý mezi námi nekritizuje lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale snaží se je pochopit a pomoci jim. Když mluví, tak mluví o něčem, neplácá
o ničem, jen aby se klábosilo. Před druhými se nevytahuje a snaží se mluvit co nejméně
o sobě. Na druhé nežárlí. Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho zády. Když
mu někdo vytkne chybu, přemýšlí, jak ji napravit, má-li ji opravdu nebo co dělat,
aby nepůsobil špatným dojmem, když tu chybu nemá. Nikdy se nehádá, i když ví, že
pravdu má on. Řekne své mínění a to stačí. Nikomu své mínění nevnucuje. Působí
na druhé svým příkladem, svou osobností. Denně setřásá vše staré.
Poslední poznávací známkou světců mezi námi je, že všechny tyto krásné zásady
sice přijali za zásady svého denního života, ale ještě se jim nedaří zachovávat je vždy
a denně. Ještě se něco nepodaří nebo pokazí, ještě chybují. Ale z klopýtnutí si nic

nedělají. Vědí, že svatost spočívá v neustálém začínání. A tahle poslední poznávací
známka světců dnešní doby otvírá dveře k cestě za svatostí i nám, nám všem.
Ještě jednou si radostnou zvěst dnešního svátku zopakujeme:
Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli. Jsou svatí proto, že po každém
pádu vždy znovu povstali k novému úsilí. To můžeme dělat i my.

2. listopadu – Všech věrných zemřelých aneb CO BUDE ZA SMRTÍ?
Listopadový vítr rve listí ze stromů a skládá je jako žlutý koberec na hroby. Zasypává stejně hroby ozdobené jako ty opuštěné. Ze žlutého koberce se tyčí pomníky se
jmény. Mnohá ta jména jsou nám už neznámá. Mnohá těla, která leží pod pomníky,
jsou už rozpadlá. Co zůstane z člověka po smrti?
Člověk je jediný tvor, který si takovou otázku klade, je jediný v celé přírodě, který
ví, že umře. Co bude za smrtí, po smrti? Je teď módní prohlašovat, že nic. Ale v přírodě
kolem nás má všechno svůj smysl. Tohle listí padá ze stromů, ale umírá proto, aby
strom žil dál, aby mohl nasadit nové pupeny a z jara vyrašit nové svěží listy. Není to
proces zániku a smrti, co tu vidíme, je to změna života.
V přírodě kolem nás nic nezaniká, vše se jen mění. Proto člověk pochopil, že když
odpadne jeho tělo jako zvadlý list, strom jeho života také nezaniká, jen se mění, obnovuje. Je to tak opravdu? Může o tom někdo podat důkaz?
Víra není z důkazů a přesvědčování, ale z lásky a opravdovosti! My, kteří jsme
uvěřili v Krista jako ve věčně živého, my jsme se spolehli na jeho slovo: „Kdo uvěří
ve mne, bude žít i potom, až zemře tělesně.“ Tomuto věčně živému Pánu svěřujeme
sebe i naše zemřelé.
26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále aneb SVÁTEK KONCE SVĚTA
Letošní svátek Krista Krále je vlastně svátkem konce světa. Četli jsme o něm
v evangeliu. Jak to tedy bude na konci světa? Písmo svaté o něm mluví v barvitých,
symbolických obrazech. Lidé, místo aby se zamýšleli nad smyslem těch obrazů, berou
to často doslovně a polopaticky: že nastane hrozná kosmická katastrofa, že Bůh celý
svět zničí, a že z nebe sestoupí nějaký prefabrikovaný ráj nový svět, nové stvoření.
To je nesprávná představa.
Jak by mohl Bůh zničit svět – své vlastní dílo? Což nečteme v Písmě od Noemovy
duhy neustávající svědectví, že Bůh svět miluje, že jej nechce zničit, ale zachránit?
A láska Boží, to není jen planý sentimentální cit, který k ničemu nezavazuje. Naopak:
„Tak Bůh miloval svět, že za něj dal svého jediného syna.“ Dal ho, aby se ztotožnil
s lidmi, aby se stal člověkem, aby nesl lidský osud. Bůh nechce ani zkázu světa ani
zkázu svého lidstva. Chce svět zachránit.
Jak to tedy bude na konci světa? Konec světa, to bude konec světa zločinu, konec
světa všech hrozných a zlých věcí na světě. Už vlastně začal ten konec zlého světa. Smrtí
Pána Ježíše na kříži. Už vlastně začal ten nový dobrý svět se zmrtvýchvstáním Páně.
Království Boží – Nové stvoření – už je tady, ale dosud v zápase se zlem. Konec,
o kterém mluví Pán, je konec tohoto zápasu, je konečné vítězství všeho dobra. Pro

děti Boží je konec světa radost, do které vstupují. Je to katastrofa pro zlé lidi. Jejich
zlé snažení konečně a definitivně zkrachuje. Ale nemůžeme říci, že je zavrhne Bůh.
Ti zlí se sami odsoudí. Bůh jim bude nabízet záchranu do posledního okamžiku.
Boží soud jen vyjeví jejich vlastní postoj.
Přenesme nyní toto vše na sebe a uvědomme si dnes dobře:
Kdykoliv odmítneš zlé pokušení, to končí kus zlého života. Kdykoli můžeš někomu
ublížit a ty mu naopak prospěješ, kdykoli můžeš zarmoutit a ty uděláš radost, kdykoli
se postavíš rozhodně na stranu dobra, to vždy končí kus zlého světa a rodí se svět
vykoupený. Vzniká dobrý svět a tvé nebe. Říkám tvé nebe. Nikdy totiž nebude mít
nebe ten, kdo si ho nezačal stavět teď, zde, na zemi, skutky lásky a milosrdenství.
Nezažije lásku nebeskou, kdo nemá lásku k bližnímu. Nebude šťastný v nebi, kdo
nečiní šťastnými jiné.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
Pobožnosti na hřbitovech
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých
hřbitovech. V sobotu 4.11. v 15:15 hodin v Rudici, v neděli 29.10. ve 14:30 hodin
v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích. Srdečně zveme.
SVATEBNÍ VERNISÁŽ V BLANSKU
V neděli 26. listopadu 2017 se bude při bohoslužbách konat vernisáž svatebních
oznámení a fotografií ze svatebních obřadů uskutečněných v našich farnostech v tomto roce. Bude to zajímavá podívaná!!! Letos bude výstavka doplněná i o fotografie
z křestních slavností, které proběhly během celého roku.
FARNÍ SILVESTR V NEDĚLI 26. 11. 2017 V JEŽKOVICÍCH.
Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej připravujeme,
jako Silvestr. Svět kolem nás slaví poslední den v roce – Silvestr 31.12. každý rok,
se vším všudy. My, jako křesťané, máme ještě jeden konec roku tj. toho liturgického. Slavnost Ježíše Krista Krále. Tradičně pojede autobus, který vás sveze ze všech
obcí do Ježkovic. Nejprve prožijeme bohoslužby ve 14:00 hodin v kapli u hřbitova.
Potom se vydáme do místní krásné sokolovny, kde nás čeká bohatý program. Bude
hrát a zpívat kapela „Nota Bene“ z Černé Hory a tombola. Věci duchovní, přátelské,
společenské a občerstvovací budou v souladu! Udělejte si určitě čas a přijďte i jeďte!
KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem
Martinem Kopeckým, zastihnete jej před a po bohoslužbách v kostele,
ÚŘEDNÍ HODINY, ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku, jsou:
- KAŽDÉ PONDĚLÍ od 16:00 do 18:30 hodin
nebo kdykoliv na telefonu
- KAŽDÝ PÁTEK od 16:00 do 17:15 hodin		
606 702 768.

BIBLICKÉ HODINY
Připravujeme příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible a výkladem jejího
svědectví pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro svůj život.
Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin.
Překonejte ostych a přijďte. Opravdu záživně a fundovaně!
Srdečně všechny zveme.
RÁDI ZPÍVÁTE NEBO HRAJETE NA NĚJAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ?
NEMÁTE SI KDE S KÝM ZAHRÁT?
Tak to jste zde na dobré adrese…
Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kdo si rádi zahrají a zapívají. Není potřeba se
ostýchat, přijďte, všichni hrajeme a zpíváme pro radost, nejsme profesionálové…
Setkáváme se každý pátek v 18:30 hodin a v neděli v 8:30 hodin v Blansku.
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci září se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 20.11. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 22.11. v 18:00 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

Co mám dělat, když mi neslouží nohy a chci jít na bohoslužby?
Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět
domů. Nebojte o ni požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru faráři a domluvte se
s ním.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v příštím
roce 2018. Setkáváme se v úterý v 19:30 hodin. /Začínáme 14.11.2017/
SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2018
o Velikonocích. Setkáváme se v úterý v 18:30 hodin. /Začínáme 14.11.2017/
VÍTE O NAŠEM FACEBOOKU?
Váš všechny, kdo máte Facebook, a doposud jste nás tam nenašli, zveme na naši
facebookovou stránku – Dřevěný kostelík Blansko. Tam se můžete podívat
do galerie, na naše události, informace a aktuální příspěvky – či ohodnotit naši
stránku a dát „like“.
UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – tak jako minulé roky bude opět vydán kalendář 2018
farností Blansko a Vyškov, pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští rok.

PROŽILI JSME
První říjnová neděle v Blansku
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí,
zahrad, sadů a vinohradů. Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly
země. V neděli 1.10 v 9:00 hodin u nás, v Husově sboru, dřevěném kostele
v Blansku jsme se shromáždili v krásně vyzdobeném prostředí našeho chrámu. Každý přispěl něčím z plodin ze své zahrady a výsledek byl vskutku pestrobarevný. Po závěrečné písni č. 15: „Tebe Bože chválíme…“ jsme ještě poseděli
na faře. Pokrmem nám byla dýňová polévka a bramboráky… přiléhavě z plodin,
které nyní sklízíme s troškou burčáku… jak jinak u nás na Moravě…
Pán nám všem bohatě žehnej.
Bratři a sestry z Blanska

Poděkování za naši sestru Alenku

V pátek 7. října nás zastihla zpráva, že si Pán k sobě povolal naši sestru Alenku
Ševčíkovou z Blanska. Znali jsme ji všichni, od Vítějevsi až po Švábenice, napříč
všemi farnostmi. Po několik uplynulých roků doprovázela bratra faráře na všech
bohoslužbách, byla duší mnoha farních akcí, poutí, silvestrů, všude ochotně a ráda
pomohla se vším, co bylo potřeba. Svůj život prožila opravdu naplno a prokázala
svoji pomoc a službu spoustě lidem. Bylo obdivuhodné, jakým způsobem překonávala svoji těžkou nemoc, nikdy si nestěžovala, ale naopak, až do konce svého života
se snažila být tam, kde její služby bylo potřeba. Všichni víme, že na její nemoc už

nebylo léku a Pán si ji povolal v pravý čas. Bude nám sice moc chybět v našem
společenství, ale dobře víme, že se s ní u Pána opět šťastně shledáme. Na přiložené fotografii si vzpomeňme na naši Alenku při farní zabíjačce z roku 2016 s naší
harmonikářkou Liduškou.

Naše setkávání
V naší farnosti se setkáváme
v různých společenstvích. Vy,
kdo na ně chodíte, víte, jak je to
super a bezva a vás, kdo „zatím“
nechodíte, srdečně zveme.

Oprava našeho kostela v Blansku
Tak už je hotovo! V letošním roce nás čekal velký úkol – renovace šindelů na kostele a zajištění věže kostela proti holubům. Rozpočtová částka celkové renovace
byla pro nás velice vysoká, z toho důvodu jsme v únoru 2017 požádali Ministerstvo
kultury ČR prostřednictvím Města Blansko o dotaci na opravu národní kulturní
památky. Dne 5.9.2017 jsme obdrželi rozhodnutí MK ČR o přidělení dotace a nyní
se mohla renovace kostela zahájit.
Pro odbornou firmu Sláma a syn, s. r. o. Černá Hora zastoupená p. Hynkem Slámou
to nebyl lehký úkol – předpověď počasí slibovala pouze déšť! Přesto pan Hynek
Sláma s kolektivem spolupracovníků využili každé zlepšení počasí v tom, aby
kostel tlakovou vodou očistili, napustili šindele impregnačním nátěrem po celém
obvodu kostela a zajistili věž před vnikem holubů. To jsou jen ty hlavní práce,
ale součástí renovace bylo mnoho dalších drobných prací. Dne 11.10.2017 byly
práce dokončeny a kostel je jako nový.
Děkujeme za dobře provedenou práci a všem dárcům za finanční příspěvky, bez
kterých by tato renovace našeho kostela nemohla být provedena.
Jitka Alexová, finanční zpravodajka

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
Třetí přikázání: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha, Hospodin
nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“
(5. Mojžíšova 5,11)
Snad pod vlivem hrozby Božího tretu si lidé našli průpovídky, kterým
obchází třetí přikázání, jen si vzpomeňte kolik jste jich už sami slyšeli, ze
zvolání – Ježíši, Maria! – se dodnes užívá – jejdamankote, ježkovy voči,
šmarjapanno, jezuskote, propáníčka – a vím já, co ještě mělo lidem v nouzi
pomáhat a přitom neuškodit.
Třetí přikázání se původně vztahovalo výlučně na jméno JHVH, které
nesmělo být zneužito k čarování a k zaříkávání, ale ani k falešné přísaze
a znevažování; lid izraelský je proto začal nahrazovat královskými tituly,
a když čtenář narazil v textu Písma na jméno Boží, uklonil se a řekl „Adonaj“
čili můj Pán nebo „Šadaj“, tj. Všemohoucí; taková úcta ke jménu Boha
Hospodina vládla v Izraeli, že se po staletí nečetlo, až se stalo, že dnes nikdo
přesně neví, jak správně zní, neboť „Ha-kadoš naruch hu“, tedy Svatý Bůh,
jehož jméno je požehnané, je skrze Mojžíše zapovězené zneužít.
Lidi se ovšem stále dovolávají Boha. Ještě naši dědové u soudu přísahali
před krucifixem a rozžatými svícemi. Místo, aby člověk sloužil Bohu a jeho
svatému jménu, se často snaží, aby Boží jméno posloužilo jemu – k větší slávě,
k předvedení vzorné zbožnosti, k osobnímu prospěchu.
Někdy se mylně domníváme, že Boží jméno zneužívají ti ostatní, na ulici,
v pohanském světě, kde bez ostychu a v jakékoliv souvislosti vysloví jméno
Ježíš, ale stačí absolvovat jen několik hodin letu na jih a ocitneme se v zemích,
kde na vlastní uši uslyšíme, že Ježíš čili „Jošua“ se tu vyskytuje stejně často
jako u nás Pepík či Josef.
Hospodina víc uráží falešná modlitba lidí, kteří jeho jménem vynášejí
soudy a poměřují svět, neboť tím člověk Boha znevažuje. Obávám se, že
i leckteré teologické konstrukce jsou přestoupením třetího přikázání, pokud
zneužívají Božího majestátu k lidským kalkulacím, které oslavují autora víc
než neuchopitelného Stvořitele. Bůh je láska, avšak ten, kdo o lásce vede učené
disputace, lásku v nich nepozná, lásku musí prožít a čistou v srdci uchovat;
pojďme se proto s Bohem a v Bohu milovat, milenci svatého a ctihodného
jména. Amen.
Jan Schwarz

PROČ SE ŘÍKÁ…?
V naší běžné řeči se často vyskytují úsloví, která mají svůj původ v bibli.
Dříve jim všichni rozuměli a chápali jejich význam. Znalost bible se ale z našeho
kulturního prostředí vytrácí. Mizí tak i znalost příběhů, které se v základní knize
nás všech křesťanů odehrávají. Při tom bible sehrála v naší minulosti zcela
ojedinělou a výjimečnou roli. Po dlouhá staletí byla jediným textem, který se četl
v každém kostele, byla jedinou knihou, kterou měli v každé rodině. Bible se stala
učebnicí, zábavnou četbou plnou romantiky a napětí i válečných a milostných
dramat. Sloužila k poučení, podle ní utvářeli naši předkové své hodnoty. Bible
je křesťanství zaznamenané na papíře. S biblickými příběhy se setkáváme úplně
všude. Jsou na obrazech, v hudbě, v románech a básních. Některé příběhy, ty
nejsilnější a nejvýraznější, zlidověly. Staly se součástí běžné komunikace. Náš
nový seriál se bude snažit ozřejmit jednotlivá úsloví, které běžně používáme.
První díl našeho seriálu: „ Proč se říká…?“ „ZAČÍT OD ADAMA“
Bible začíná svědectvím o stvoření světa a prvního člověka, který se jmenoval
Adam. Co předcházelo vzniku prvního člověka? Bůh nejprve stvořil nebe a zemi.
Potom oddělil světlo a tmu, tak vznikl den a noc. Stvořil všechnu vodu a souš,
stvořil rostliny, slunce, měsíc a hvězdy. Další na řadě byla celá živočišná říše.
Nejprve vše, co žije ve vodě, pak ve vzduchu a nakonec na zemi.
Uběhlo pět dní a svět byl hotov. Viděl Hospodin, že se dílo podařilo. Ale pořád
jakoby tu něco scházelo. Pro koho to vše Bůh stvořil? „Učiňme člověka,“ řekl
Stvořitel. A tak, šestý den od počátku, stvořil Bůh člověka. Adama. Adam znamená
v hebrejštině, původním jazyku bible, prostě označení pro člověka. Adam byl tedy
úplně prvním člověkem, počátkem všeho lidstva.
Bůh k němu nejprve přivedl všechna zvířata, všechny živé tvory, aby jim
Adam dal jméno. Bůh si přál, aby vše živé mělo lidské pojmenování. Adam tedy
vymyslel všechny názvy. Ale byl smutný. Byl totiž úplně sám a ani se o názvy,
které vymyslel, neměl s kým podělit. Neměl si s kým povídat. Bůh to pochopil.
Nechal Adama omdlít a vyjmul mu žebro, ze kterého vytvořil ženu. A když se
Adam probral z mrákot, Bůh k němu právě stvořenou ženu přivedl a čekal, co se
stane. Adam byl radostí bez sebe, konečně nebyl sám! A protože první žena byla
stvořena z jeho žebra, zvolal: „Toto je opravdu kost z mých kostí a tělo z mého
těla!“ A tak, podle této tradice, jsou muž a žena, když se vezmou, jako jedno
tělo a odcházejí od rodičů, aby mohli žít spolu. Své ženě dal Adam jméno Eva,
to znamená „živa.“ Eva byla první ženou. Adam s Evou spolu měli spoustu dětí
a z jejich potomků vzniklo celé lidské pokolení.
Příběh o vzniku člověka stojí na počátku bible, a tak se mezi lidmi vžilo, že
když se někde něco má začít pěkně od samého začátku, začíná se od Adama.
„Začít od Adama“ znamená začít od začátku. Hezky popořadě, od úplného
počátku. Jako od prvního člověka. Od Adama.

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.

Modlíme se v listopadu 2017 za:
- nejstarší generaci v našich sborech, aby dobře dokončila svůj běh, nerezignovala na své
poslání a „otevírala dveře“ mladým
- vedoucí a starší sborů
- svoje rodiče a prarodiče, kteří se ještě nesetkali s evangeliem
- lidi, kteří vstupovali do svých povolání s posláním a ideály a zápasí o jejich udržení –
právníky, lékaře, učitele, pomáhající profese atd.
- chudé a vztahově chudé (sirotky opuštěné, staré, vězně, prostitutky atd.) v našem městě
i za všechny organizace, kteří jim v našich komunitách slouží
- šťastnou hodinku své vlastní smrti a vzkříšení a obrácení lidí kolem sebe k Ježíši,
dokud je čas…

Bohoslužby v LISTOPADU 2017
Sobota

28.10.

Neděle
Text evangelia:
Matouš 22,34-46
Zpíváme píseň: 21, 185

29.10.

Středa – Všech svědků
a mučedníků Páně
Text evangelia: Matouš 5,1-12

1.11.

Čtvrtek – Věrných zesnulých
Text evangelia: Jan 5,24-27

2.11.

Pátek

3.11.

Sobota

4.11.

14:00
16:00
17:30
8:00
9:00
11:00
14:30
14:15
15:30
17:00
17:00
14:00
16:00
17:30
19:00
16:30
17:30
17:30
14:00
16:00

Rudice
Ruprechtov
Lysice
Blansko
Blansko
Brťov
Blansko
Vyškov
Ježkovice
Račice
Rousínov
Vítějeves
Křtiny
Blansko
Brťov
Blansko
Blansko
Blansko
Rudice
Černá Hora

Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Zámecká kaple
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Pobožnost na hřbitově
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Obřadní síň obecního úřadu
Sakristie poutního kostela
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny

7:45
9:00
11:00
17:00
14:15
15:45
17:00
18:30
Pátek
10.11. 17:30
Sobota
11.11. 14:00
Neděle
12.11. 8:00
Text evangelia: Matouš 25,1-13
9:00
Zpíváme píseň: 29, 181
11:00
14:00
16:00
17:00
Pátek
17.11. 17:30
Sobota
18.11. 14:00
15:30
Neděle
19.11. 7:45
Text evangelia: Matouš 25,14-30
9:00
Zpíváme píseň: 84, 201
11:00
17:00
14:15
15:45
17:00
Pátek
24.11. 17:30
Sobota
25.11. 14:00
15:30
26.11. 8:00
Neděle
9:00
Text evangelia: Matouš25,31-46
Zpíváme píseň: 255,157
odpoledne

Neděle
5.11.
Text evangelia: Matouš 23,1-12
Zpíváme píseň: 147, 25, 583

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

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
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
Svatba
Boskovice Evangelický kostel
Blansko
Dřevěný kostel
Brťov
Kaple Marie matky Páně
Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
Vyškov
Sbor Dr. Karla Farského
Ježkovice Kaple u hřbitova
Račice
Sbor Páně
Blansko
Dřevěný kostelík
Rudice
Kaple sv. Barbory
Sakristie poutního kostela
Křtiny
Blansko
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Blansko
Dřevěný kostel
Ježkovice Farní silvestr

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:
Farář zvoní na domovní zvonek. Za dveřmi se ozve hlas: „Andílku, jsi to ty?“
Farář odpovídá: „Ne, ale jsem od stejné firmy.“

