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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:

„Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere
vody života.“
Zjevení Janovo 22,17
Milé sestry a bratři.
Příprava na velikonoční svátky trvá 40 dní a my ji v letošním roce začneme ve středu
14. února společně se všemi křesťany z rozmanitých církví. Proč právě 40 dní? Počet dnů
přípravy souvisí se čtyřicetidenním pobytem Ježíše Krista na poušti. Čtyřicetidenní příprava
na velikonoční svátky je dosvědčená už ve 4. století (na koncilu v Nikaji 325). Kdybychom
počítali dny od dnešního data do Velikonoc, tak by nám přesně čtyřicet dní nevycházelo.
Ve starokřesťanské době totiž začínala příprava na Velikonoce první postní nedělí. Protože
neděle nebyla nikdy postním dnem, nýbrž dnem radosti, kdy má člověk pociťovat plnost
a dostatek, byl začátek postní doby posunutý po odpočítání nedělí na středu. Tak se ustálila
jako začátek postu právě středa tzv. Popeleční.
Postní doba čtyřiceti dnů má spojitost se dvěma svátostmi – se svátostí křtu a pokání.
Ve starokřesťanské době byla příprava na svátost křtu velmi důkladná a dlouhá. Trvala tři
roky, kdy se katechumeni – dospělí lidé – připravovali na přijetí svátosti křtu. Byli vyučovaní
ve víře a sledoval se jejich způsob života. Vlastní svátost křtu se pak konala o Velikonocích,
kdy prožíváme tajemství Kristovy smrti a nového života. Čtyřicet dní před těmito svátky byla
příprava nejintenzivnější. My se nepřipravujeme na křest (byli jsme již většinou pokřtěni), ale
přesto i my v postní době směřujeme k tajemství vykoupení Kristovým křížem a jeho vzkříšení.
Druhá svátost, která souvisela vždy s postní dobou, je pokání. Obřad sypání popelem byl
určený pro ty, kteří se provinili těžkým hříchem. Byli odloučení ze společenství večeře Páně
a museli činit pokání. Oblékali si kající roucha, sypali si popel na hlavu. Koncem prvního
tisíciletí tento obřad veřejného pokání zaniká, ale sypání popelem zůstává. Týkalo se všech
věřících. A antice i ve Starém zákoně je popel symbolem smutku a pomíjivosti. Ve 12. století
je dosvědčené, že popel byl získaný pro obřad spálením palmových či jiných větví z Květné
neděle předcházejícího roku. Dodnes je symbolika popele užívaná právě na Popeleční středu.
Půst znamená také rozvíjet v sobě citlivost pro potřeby druhých. Neznamená soustředit se
jen na sebe a na své „náboženské výkony“. Ježíšovo slovo o skutcích dobrodiní, o modlitbě
a o postu nám tak dává jasný návod, jak máme naplňovat tento čas postní přípravy v její šíři
i hloubce. Tyto tři projevy zbožnosti neztratily na svém významu ani dnes, kdy není zbožnost v našem prostředí příliš ceněná… Ježíš zdůrazňuje niternost. To neznamená, že se naše
zbožnost stane tak „niterná“, tak skrytá, že se nakonec úplně vytratí a nic z ní nezůstane. Tak
to jistě Ježíš nemyslel.

Nejprve mluví Ježíš o skutcích spravedlnosti či dobrodiní. V Bibli kralické je užité slovo
„almužna“, které nám již dnes moc dobře nezní. V řečtině je užito slovo „ELEÉMOSYNÉ“
(Skutky apoštolů 10,2.4). Jedná se o dary potřebným, které tvořily jeden z pilířů židovské
zbožnosti (srov. Žalm 41, 2). I dnes se konají různé charitativní akce, kdy lidé dávají různé
finanční dary. Někdo proto, aby se sami zviditelnili nebo udělali dobrou reklamu své firmě.
V případě skutečné dobročinnosti nemáme myslet na sebe, ale na potřeby druhých. Dary totiž
mohou být dávány i ze zištných důvodů. Lidé dávají, aby se na nich druzí stali závislými.
Maimonides – židovský učenec ve 12. století po Kristu – vyslovoval zásadu, že dárce i obdarovaný mají zůstat v anonymitě. Řekl totéž, co Ježíš vyjádřil podobenstvím: „Ať neví levice,
co činí pravice.“ Nezištný dar malý i velký je viděný a odměněný Bohem.
Druhým projevem je modlitba. Ježíš doporučuje za sebou zavřít dveře. Zavřené dveře znamenají soustředěnost na modlitbu. Neznamená to mít trvale zavřené dveře pro druhé a na nich
stále nápis „nerušit.“ Ale pro modlitbu potřebuje člověk na čas zavřít dveře, zavřít okno, aby
z ulice nepronikal ruch, zavřít rádio, zavřít televizi, zavřít mobil, zavřít počítač, zavřít oči
a ponořit se do ticha a důvěrného rozhovoru s Bohem – svým Otcem. Mluvit s Ním!
A třetí projev je půst. Ve starokřesťanské církvi byl půst chápaný tak, že člověk nejí v určitý
čas maso, nepije víno; křesťané se také postili od mléka, sýrů a vajec. Skutečným postním dnem
je pro nás Velký pátek. Ale i pro celý postní čas je správné si dát určité předsevzetí. Můžeme
si ale klást otázku: „Komu tím pomůžu, když nebudu jíst v určený čas například maso?“ Ježíš
říká, že se postíme Bohu. Kvůli Bohu. Když si něco odřekneme v určitý čas, tak tím dáme
najevo, že na Boha myslíme. Když si nic neodřekneme, tak uprostřed každodennosti snadněji
na Krista zapomínáme. Ale měli bychom si dát takové předsevzetí, které nás něco stojí. Když
někdo běžně nepije alkohol, tak to také není to pravé předsevzetí. Ale dopřejeme si třeba něco
jiného. A toho máme být schopni se zříci. Nebo se budeme více ovládat a méně rozčilovat. To
je také těžký postní závazek. Zřeknutí se něčeho nás má přivést k myšlení na Boha v Ježíši
Kristu a na jeho cestu utrpení. Postní čas je pro nás příležitostí více myslet na našeho Pána
Ježíše Krista, neboť on na nás myslel a i pro nás přijal nezměrně těžký kříž spásy. Amen.
(Zamyšlení bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty)

––– MODLITBA –––
Prosíme tě, Pane Bože, Otče náš, rozprostři ve všech ženách, mužích i dětech
víc odvahy ke vzájemné něžnosti nejen ve slovech a gestech, ale i v jednání.
Ať se neostýcháme na druhého se usmívat, pohladit jej, políbit, žertovat s ním.
A zastav naše ústa, chtějí-li fňukat, nadávat na poměry a zkazit druhým náladu.
Amen. 							
(Vaše sestra Jana)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
5. a 6. neděle po Zjevení Páně, 1. a 2. neděle Postní
2. 2. Slavnost Hromnic, Uvedení Páně do Chrámu
11. 2. Masopustní neděle

14. 2. Popeleční středa

SVÁTKY V MĚSÍCI ÚNORU
Hromnice – svátek Uvedení Páně do chrámu pátek 2. 2. 2018
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento
svátek prožíváme událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou
úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života) …
Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu;
osvěcuj nás svým jasným světlem,
abychom nechodili ve tmě,
ale věrně šli po Tvých cestách. Amen.

Masopustní neděle 11. 2. 2018 (Čas masopustní)
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízený běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou
začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem
i masopust. 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 „mužácký 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 pochovávali Basa. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc,
objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek
je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní
taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První
reduta v Praze se konala v roce 1752.
V některých obcích našich farností se i letos bude konat masopustní průvod a někteří z našich farníků se
jej budou aktivně účastnit, přejeme vám všem mnoho zdaru!!! (Brťov, Rudice, Ruprechtov, Ježkovice…)

Popeleční středa 14. 2. 2018

Na Popeleční středu se na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že
prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Genesis 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Marek 1,15).
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol
je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj
mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí,
že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových
ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

LIDOVÉ NÁZVY POSTNÍCH NEDĚLÍ
Postní neděle se nazývaly lidově takto:
1. černá; 2. pražná nebo sazometná; 3. kýchavná; 4. družebná; 5. smrtná; 6. Květná.
Jméno „černá“ si První neděle postní vysloužila díky černým šatům, do kterých oblékaly v tento
den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu.
Druhá postní neděle má své jméno podle jednoho z postních jídel, nazývaného „pražmo“. Pražmo
jsou vlastně upražená obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka „praženka“. Druhá postní neděle byla také dnem, kdy se smýčilo, bílilo, uklízelo, mylo nádobí, proto také nese
název sazometná.
Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve středověkých spisech se můžeme dočíst o velikých
a náhlých morech, které se začaly projevovat kýcháním. Lidé obávající se, aby z toho kýchnutí neumřeli,
přáli sobě: „Pomáhej Pán Bůh“ anebo „Pozdrav Tě Pán Bůh“.
Družebná – tak se říkalo v pořadí čtvrté postní neděli. Název neděle vychází zřejmě z toho, že
v tuto neděli chodíval ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. Někde také
pojmenovali tuto neděli „středopostní“, neboť tvořila pomyslný střed čtyřicetidenního půstu. Jinde
„růžovou“, protože se tuto neděli světí v Římě zlatá růže.
Pátou postní nedělí je neděle zvaná „Smrtná“ a poslední postní nedělí je Květná neděle – tyto
názvy jsou velmi známé, tak je nebudu dále rozvádět. To až v březnovém farním zpravodaji…
Názvy nedělí, jak vidíme, souvisejí s přípravou na Velikonoce, taky s prací a s jarním úklidem.
A co my? Pracovali a uklízeli jsme v postní době také svoje nitro, svého ducha? Čistili jsme svoje
svědomí? Dařilo se nám každý týden se zbavit nějakého „harampádí?“ Můžeme prožívat radostné
velikonoční svátky!

Ekumenický modlitební týden

PROŽILI JSME

V měsíci lednu se tradičně na Blanensku i Boskovicku setkávají věřící ze všech církví ke společným
modlitbám a čtení z Božího slova. V letošním roce výbor týdne modliteb připravil program, který nás
postupně provedl texty a jejich výkladem. Každý večer, vždy jedna z církví, připraví ve své modlitebně
nebo kostele program a pozve kazatele ke zvěstování z jiného společenství. V Blansku jsme byli hostiteli
v pátek 12.1. a kazatelem večera byla sestra farářka Radka Včelná z Českobratrské církve evangelické.
Obráceně, náš bratr farář, byl pozván na kazatelnu do Apoštolské církve v pondělí 8. 1. a ve čtvrtek
11. 1. na evangelickou faru do Vanovic u Boskovic. Jednotlivá shromáždění po výkladu z Božího slova
provází modlitby jednotlivých účastníků. Vždy jde o milé a požehnané duchovní setkání, ale zasloužila
by si větší podporu, co se týče účasti. Program je vždy pečlivě připravený a každé společenství do něj
vkládá jen to nejlepší. Po dobu jednotlivých shromáždění se koná také sbírka, která v letošním roce
byla věnována na podporu pobytu handicapovaných dětí na společný pobyt u moře. Děkujeme všem
za jakoukoli podporu těchto společných modlitebních setkání.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
SLAVNOST HROMNIC, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

s rozdáváním hromničních svící budeme letos prožívat v PÁTEK 2.2. 2018
v 16:30 hodin Blansku – kapli, v 17:30 hodin v Blansku – kostele a v 19:00 hodin na Brťově. V ostatních obcích budeme Hromnice slavit v sobotu 3.2. a v neděli 4. 2. včetně udílení Blažejského požehnání. (Viz. program bohoslužeb na poslední straně).
Srdečně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

MASOPUSTNÍ NEDĚLE 11. ÚNORA 2018

v letošním liturgickém roce připadá masopust na začátek měsíce února. V naší blanenské farnosti
s ním souvisí nejen domácí pečení koblihů a průvody na místech, kde je tato tradice ještě živá.

Jako v předcházejících letech v neděli 11. 2. prožijeme dopoledne kostelní masopust se zabijačkou
v Blansku. Bohoslužby začínají v 9:00 hodin v kostele a po nich následuje program na farní zahradě.
Po předcházejících zkušenostech chceme poprosit, abyste se vy, zájemci o zabijačkové speciality,
včas napsali v kostele do seznamu, co a kolik budete chtít, aby se na každého dostalo. Těšíme se
na účastníky v maskách, které čeká malá odměna!

POPELEČNÍ STŘEDA, ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NA SLAVENÍ VELIKONOC

připadá na polovinu února na středu 14.2. 2018 v 8:00 hodin Blansku-kapli, ve 13:00 hodin v Račicích, ve 14:15 hodin ve Vyškově, v 16:00 hodin ve Křtinách, v 17:30 hodin v Blansku-kostele
a v 19:00 hodin na Brťově. Při všech bohoslužbách bude vysluhovaná svátost Pokání z veřejnou
zpovědí. Přípravu si však můžete udělat již doma, viz. zamyšlení v části Svědectví tohoto čísla
farního zpravodaje. Upřímně vás zveme k slavení tohoto významného svátku!

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.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

V měsíci únoru se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 12.2. v 18:30 hodin v Blansku.
Zveme k účasti.

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU

Pokračuje další, další cyklus, přípravek pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují
v tomto roce. Setkávání budou vždy v úterý od 19:00 hodin.

SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU

Pokračuje příprava pro dospělé na křest, který přijmou na velikonoce L. P. 2018.
Setkáváme se v pátek v 19:00 hodin.

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.

VYŠKOVSKÁ FARNOST MÁ NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Mrkněte se na www. kostelyvyskovsko. cz a pište svoje návrhy, nápady a poznatky na vylepšení!

––– PROGRAMY NA VYŠKOVSKU –––

R – klub
klub pro sociálně znevýhodněné děti a mládež v Rousínově (vždy od 16 do 18 hod) Tyršova 2
Pondělí výtvarný kroužek + stolní hry, Úterý rukodílky, Čtvrtek vaření,
Pátek biblický kroužek pro mládež od 13 let
Kluby dobré zprávy
Rousínov – ZŠ Habrovanská – úterý 13 – 14.30 hod 5.A v přízemí
Bohdalice – ZŠ – středa 13 – 14.30 hod 5. třída.
Vyškov – ZŠ Purkyňova – pátek 12 – 13 hod – 3.C – 1.+2. třída / 13 – 14 hod 3. – 5. třída
Duchovní péče v domovech důchodců na vyškovsku:
pondělí + čtvrtek
DD Vyškov
úterý 		
DCHB Rousínov
středa 		
DD Hvězdlice
pátek 		
ODN Vyškov

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.

DOVOLENÁ BRATRA FARÁŘE

Od roku 2000 jsem vašim farářem. Je to už dlouhá doba… Kromě několika pobytů v nemocnici
jsem byl vám všem k dispozici všech 365 dnů v roce, bez jediné dovolené. Po přemluvení jedněch
našich farníků a pozvání k nim na dovolenou, jsem se rozhodl vyrazit…
Od 17. února do 1. března 2018 budu mimo ČR. Chtěl bych Vás poprosit, abyste se účastnili
bohoslužeb a všech setkání ve farnostech, „jako bych tady byl“…jsou zajištěné zástupy, tak ať si
neuděláme ostudu!!! Díky moc za pochopení a vaše modlitby!!!

POUŤ DO TAIZE V L. P. 2018

Milí přátelé. Tímto dáváme na vědomí, že termín LETOŠNÍ poutě do Taize, společné cesty poutníků
z brněnské diecéze autobusem se koná v termínu 28.7.– 5.8.2018.
Pokud Vám i tento termín pasuje nebo je pro Vás dokonce lepší, budeme jen rádi a ze srdce zveme
ke společné cestě na toto kouzelné místo. Více informací a přihlašování na http: //spolecna-cestado-taize.webnode.cz/ S láskou, Irena a Daniel Markovi

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ V L. P. 2018
Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje.
Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace
na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu.
Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se
nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.
Termín: 14. – 21. 9. 2018
Cena: 16 800 Kč (konečná cena 16 800 Kč + 100 USD)
V ceně je započítáno:
 letenka, letištní a palivový příplatek
 6x ubytování s polopenzí ve 2 – 3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením
 doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi
 odborný výklad průvodce – kněze
V ceně není započítáno:
 komplexní cestovní pojištění 55 Kč/den
 obslužné a vstupy podle programu 100 USD (platí se průvodci ve Svaté zemi)
Rámcový program poutního zájezdu:
1. den: doprava z Plzně na letiště do Prahy v odpoledních hodinách s následným odletem do Tel
Avivu v 23:50 hodin.
2. den: přílet do Tel Avivu v brzkých ranních hodinách. Odjezd do Nazaretu, prohlídka města,
baziliky Zvěstování, kostela sv. Josefa. Návštěva Kány Galilejské – místa prvního zázraku,
kde si manželé mohou obnovit manželské sliby. Odpoledne hora Tábor (výjezd taxíkem
7 USD), prohlídka kostela Proměnění Páně. Večeře a nocleh v Nazaretu/Tiberias.
3. den: snídaně, odjezd ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům
sv. Petra, návštěva Jericha. Odjezd do Betléma. Ubytování, večeře a nocleh.
4. den: snídaně, prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka,
večeře a nocleh.
5. den: snídaně, prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha,

zastávka u Mrtvého moře s možností koupání. Odpoledne fakultativní návštěva Massady
a Qumránu (cena asi 35 USD). Večeře a nocleh v Betlémě.
6. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma. Prohlídka Starého města – Křížová cesta – Via
Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Odjezd do Ain Karem – návštěva místa
narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.
7. den: snídaně, odjezd do Jeruzaléma –Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater
Noster – Otčenáš, návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem.
Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agónie (smrtelného zápasu Pána Ježíše), kostela
Hrobu Panny Marie, kostel Galicantu. Přechod ke Zdi nářků, Hora Sion – Večeřadlo
a Bazilika Usnutí Panny Marie.
8. den: odjezd na letiště do Tel Avivu v brzkých ranních hodinách s následným odletem do Prahy.
Předpokládaný přílet na letiště do Prahy v 9 hodin.
Program je spojený s každodenním slavením bohoslužby. Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí
návštěvních míst podle aktuální situace.
UPOZORNĚNÍ – platnost pasu musí být 6 měsíců po návratu.
TUTO POUŤ POŘÁDÁ PLZEŇSKÁ DIECÉZE NAŠÍ CÍRKVE. POVZBUZUJI VÁS K ÚČASTI,
SÁM SE JÍ ZÚČASTNÍM. ZÁJEMCI OCHOTNÍ SE VYDAT NA TUTO POUŤ, HLASTE SE
U MĚ!!! Bude to stát za to, jeďte!!! 					
Bratr farář Martin

SVĚDECTVÍ
MOJE CESTA K BOHU

Vážení čtenáři. Ve svém článku vám přiblížím to, jak a proč jsem se vydal Bohu naproti.
Jmenuji se Michal a je mi 28 let. Mnozí z vás si neodpustí otázku: Proč procitl tak pozdě?
Dobrá otázka, i já jsem se takto sám sebe ptal. Ale není důležité, kdy člověk dojde k víře v Boha,
důležité je, že k ní vůbec dojde. Chybou je se k Bohu upínat v krizové situaci nebo až na poslední
cestě, i když Bůh na rozdíl od nás lidí pomáhá vždy a naprosto nezištně. Ale o tom až někdy příště.
Moje první cesta k Bohu nastala v červenci roku 2016, kdy se se mnou rozešla po tříletém vztahu
partnerka. S odstupem času jsem si uvědomil, že ačkoliv to byl vztah plný hádek, urážek a výčitek,
tak i přesto jsem ji miloval. Bůh měl v úmyslu náš vztah podržet a posílal nám znamení, která
jsem neviděl nebo nejspíš nechtěl vidět. Ne nadarmo se Bohu říká Nebeský Otec – každý otec své
dítě vede životem, napovídá mu, jak by mohl něco změnit. Správný otec, ale pouze vede a dohlíží
na konání své ratolesti, nedělá rozhodnutí za ni. A právě takový je Bůh. Posílal nám varianty, jak
náš vztah upevnit, popřípadě zachránit. My, ale jeho výzvy nedbali a rozešli se.
Moje další putování Bohu naproti začalo v prosinci roku 2016. Babička mi onemocněla natolik,
že musela být záchrannou službou převezena do nemocnice. V ten den jsem sám sebe přistihl při
modlitbě. Nebyl to klasický Otčenáš, ale prosba o uzdravení babičky. Tak se i stalo, babičku nám
vrátili za 3 dny v pořádku a usměvavou. Její příznivý stav byl jen dočasný. V lednu se její stav začal
opět postupně zhoršovat, starali jsme se o babičku, jak nejvíce to šlo. Bylo to náročné, jak fyzicky,
tak psychicky, ale dělali jsme to rádi a s láskou. V únoru už jsme to neměli tolik pod kontrolou
a babičku jsme na doporučení její lékařky odvezli do nemocnice na oddělení následné péče, kde
se jí mohly sestry věnovat dvacet čtyři hodin denně. S rodiči jsme plánovali společnou návštěvu
babičky na sobotu. Já měl možnost ji vidět už v pátek, ale lenost, či zbabělost mi nedovolila za ní
jet. Rodičům volal v sobotu ráno babiččin ošetřující lékař, že se bojí, že babička umírá. Rodiče ji
stihli ještě naživu. Já to štěstí neměl, o její smrti jsem se dozvěděl díky telefonátu s tátou. Moc mě
odchod babičky trápil. Na jejím pohřbu jsem se málem nervově zhroutil. Nesl jsem její smrt opravdu těžko. Uvažoval jsem, že vyhledám pomoc odborníka. Kamarádka mi poradila něco mnohem
užitečnějšího. Abych vyhledal pana faráře Martina Kopeckého z blanenského Dřevěného kostelíku.

Tak jsem se po devíti měsících trápení odhodlal a pana faráře jsem kontaktoval e-mailem. Domluvili
jsme si schůzku, kde jsme společně našli podstatu mého problému. Pan farář mi neskutečně pomohl
a nasměroval mně, abych objevil ve svém srdci lásku k Bohu. Rozhodl jsem se zcela upřímně, že
přijmu křest, a přijmu Boha jako svého Otce a Pána Ježíše, jako Pána svého života.
V současné době se na mě Ježíš usmívá a jako poděkování za lásku, kterou jsem ze svého srdce
vypustil přímo k Němu. Poslal mi současnou partnerku Veroniku. Jsme stejně staří (28) a oba máme
stejný pohled na život a na budoucnost. A co svatba? Zeptají se možná někteří z čtenářů. Ano, i o té
jsme mluvili. A kde, že tedy bude svatba? No jak jinak než v kostele, v Božím domě. Rád jsem se
s vámi ze srdce podělil a budu dělit zase dál. Jsem mezi vámi skutečně rád. 		
Michal

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ DOSPĚLÉHO KŘESŤANA
Podělím se s vámi, jak prožívám dobu postní, třeba to bude inspirovat i vás… meditací nad
zpovědním zrcadlem, Desaterem Božích přikázání.
Modlím se:
Otče, stojím před tebou, rád bych vydal počet ze svého života. Chci pohlédnout pravdě do očí a před
tebou ani před sebou nic neskrývat. Chci hledět do tváře tvého Syna, který je mi cestou, pravdou
a životem, ať mě rozsoudí jeho slova. Dej mi světlo svého Ducha, aby mi udělil milost kajícího
ducha, abych se s odvahou odvrátil od zla, jehož jsem se dopustil, a abych před Tebou s lítostí
vyznal své hříchy. Abych napravil všechno, co se s tvou pomocí napravit dá. Posilni mou naději,
aby moji snahu po nápravě a vnitřní obnově nic nezlomilo. A veď mě k sobě, Otče, abych tě velebil
na věky věků. Amen.
Tváří v tvář Bohu „Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Matouš 6,21).
Kde je skryt tvůj poklad? Co ti dělá největší starost v životě? K čemu nejvíc lne tvoje srdce, po čem
nejvíc toužíš? Je to Bůh? Nebo jiná osoba, jiná starost, jiná věc? Když se pro něco důležitého ve svém
životě rozhoduješ, spoléháš se při tom na Hospodina? Nebo na něj zapomínáš, případně si na něj
vzpomeneš až na poslední chvíli? Uvědomuješ si přítomnost Boha v různých situacích svého života?
Kladeš si otázku, co ti Bůh říká skrze různé životní okolnosti? Nebo věříš všelijakým věštbám,
horoskopům a předpovědím víc než Bohu? Jaká je tvoje představa Boha? Máš z něj strach, nebo ho
miluješ? Věříš v jeho milosrdenství? Nespoléháš se na jeho milosrdenství opovážlivě? A když se
dopouštíš hříchu, nekalkuluješ příliš s jeho odpuštěním? „Bez přestání se modlete!“ (1. Tesalonickým
5,15-22). Modlíš se pravidelně, nebo jen někdy — když máš náladu nebo když se ocitneš v životní
nouzi? Sytíš svou modlitbu četbou Písma? Jak vypadá tvoje účast na bohoslužbách? Nejde jen o účast
tělem, ale celým srdcem. Navštěvuješ je pravidelně? Účastníš se jich aktivně? Pečuješ o to, aby se
tvoje víra prohlubovala, aby byla stále zralejší? Čteš pravidelně Písmo svaté? Kým je pro Tebe Ježíš
Kristus? Děláš něco pro to, aby i v tomto směru tvoje poznání nezaostávalo? Nebo se spokojuješ
s chatrnými poznatky, které sis osvojil při hodinách náboženství ve školním věku? Čteš duchovní
literaturu? Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Matouš 28,20). Jaký je tvůj vztah
ke společenství církve? Cítíš i svoji odpovědnost za církev? Hájíš ji před nespravedlivými výtkami?
Modlíš se za svého bratra faráře a biskupa? Když jsi svědkem nějaké špatnosti v církvi, modlíš se
za ty, kdo jsou jejími strůjci? Modlíš se, aby Bůh ochránil před pohoršením ty, kdo nesdílejí naši víru?
Tváří v tvář bližnímu „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všech-no i vy dělejte jim, neboť v tom
je celý Zákon i Proroci“ (Matouš 7,12). Počítáš s těmito slovy ve svém jednání? Jaký jsi v rodině?
Jaký je tvůj vztah k tvým nejbližším, s nimiž prožíváš dny všední i sváteční? Nepřinášíš domů
všechny své frustrace, zranění a porážky a nevyléváš si pak svou zlost na svých nejbližších? Umíš si
udělat čas na svou manželku (manžela)? Pečuješ o to, aby se váš láskyplný vztah stále rozvíjel? Máš
pro svou manželku (manžela) také dobré slovo? Nešetříš komplimenty na adresu své ženy? Bavíte
se spolu o všech náročných tématech vašeho společného života? Máš čas na své děti, mluvíš s nimi,
zajímáš se o to, jak dospívají, jaké mají problémy a kontakty se svými vrstevníky? Jaký jsi k vlastním
rodičům? Jaký je tvůj vztah k nejstarším členům vlastní rodiny? Jaký jsi v zaměstnání? Je práce

a vydělávání peněz pro tebe tou nejdůležitější věcí, které obětuješ všechny své síly a čas? Zastávášli nějakou vedoucí funkci – jaký je tvůj vztah k podřízeným? Jsi spravedlivý při rozdělování práce
a výdělků? Dbáš na svém pracovišti o dobrou atmosféru a vřelé mezilidské vztahy? Používáš příjmy
jen pro svou spotřebu, nebo je dál investuješ, abys vytvářel nová pracovní místa? Platíš poctivě
daně? Podílel ses na nějakých nelegálních finančních či majetkových transakcích? Dáváš nebo bereš
úplatky? Pokud jsi zaměstnancem, odvádíš svou práci poctivě? Dbáš o svůj profesní rozvoj, nebo
se spokojuješ s tím, co už „dávno znáš“? Snažíš se vytvářet dobrou atmosféru tam, kde pracuješ?
Chováš se přátelsky ke svým kolegům? Jsi spravedlivý ve vztahu k ostatním, dáváš každému, co mu
po právu náleží? Nepřipravuješ druhé o dobré jméno svými pomluvami, klevetěním nebo lhaním?
Když narazíš na nějakou nespravedlnost vůči druhému člověku, postavíš se na jeho obranu, nebo
se zbaběle stáhneš, jen abys měl „svatý pokoj“? Nešíříš vědomě teorie, že určité konkrétní skupiny
lidí (například Židé apod.) jsou odpovědné za všechnu špatnost ve světě? Neohrožuješ zdraví a život
svůj stejně jako jiných osob nerespektováním pravidel silničního provozu? Neřídil jsi pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek? Nesnažil ses podplatit policistu? „Ale já vám říkám: Každý,
kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Matouš 5,28). Jaký je tvůj
vztah k osobám druhého pohlaví? Nehledíš na ženy nebo muže pouze jako na objekty své sexuální
touhy? Neudržuješ trvalý mimomanželský vztah? Neměl jsi nějaké mimomanželské „románky“?
Udržuješ vládu nad svým tělem, když jsi sám? Nepátral jsi po nějakých pornografických materiálech?
Neumožňoval jsi přístup k nim druhým osobám? Nebyl jsi kvůli tomu příčinou pohoršení lidem
mladším, než jsi ty sám? „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Matouš 5,7).
Podporuješ dostatečně instituce organizující pomoc pro lidi nejchudší a nejopuštěnější? Dáváš jen ze
svého nadbytku, nebo si dokážeš něco odříct, aby ses mohl rozdělit s těmi, kdo tvou pomoc potřebují?
Nenechávají tě osudy opravdu chudých lidí, kteří potřebují podporu druhých, naprosto chladným?
Nezneužíval jsi dobroty druhých? Nežádal jsi od nich neoprávněně peníze nebo dary? Uvědomil
sis někdy, že existují lidé, kteří jsou na tom ještě hůř než ty a také potřebují pomoc a podporu? Jsi
připraven odpouštět tak, jak nám odpouští náš nebeský Otec? Nebo se kvůli všemu jen urážíš a pak
se mstíš? Dosahuješ svého jen pomocí nespravedlivých prostředků? Modlíš se za své nepřátele,
za všechny ty, kdo ti nějak ublížili?
Tváří v tvář sobě „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Matouš 19,19).
Abychom mohli milovat Boha a bližního, musíme být smířeni sami se sebou — musíme mít rádi sami
sebe. Umíš dobře a moudře milovat sám sebe? Jsi člověkem smířeným se sebou a se svým životem?
Je ona smířenost příčinou toho, že jsi pak náročnější a poctivější také sám k sobě? Nebo jsi egoistou
věčně nespokojeným sám se sebou a s druhými? Cítíš odpovědnost za svůj život a za svoje zdraví?
Neničíš si ho různými svými závislostmi: nadměrnou spotřebou alkoholu, cigaret a návykových
látek? Dbáš dostatečně na rady lékaře a užíváš předepsané léky? Nebo naopak – jedinou tvojí starostí
je tvé zdraví a své okolí stále obtěžuješ vyprávěním o svých zdravotních problémech? Umíš dobře
využít čas, který je ti dán? Nevyhýbáš se práci? Netrávíš veškerý svůj volný čas před obrazovkou
počítače nebo televizoru? Jsi uvážlivý ve svých výdajích, nebo lehkomyslně rozhazovačný?
Využíváš dostatečně své talenty a schopnosti, které jsi dostal od Hospodina? Nebo je lehkomyslně
promarňuješ kvůli své lenosti?
Modlím se:
Otče, díky tvému světlu jsem mohl poznat své hříchy a nedostatky. Poznal jsem, jak daleko jsem se
jako marnotratný syn od tebe vzdálil. Uděl mi sílu, abych našel odvahu vrátit se do tvého otcovského
domu a před tebou vyznal své hříchy. Dej mi milost dokonalé lítosti za mé hříšné jednání, dej mi
milost, abych napravil i spáchané křivdy. Skrze kříž tvého Syna Ježíše Krista mně odpusť všechny
mé hříchy. Upevni svou láskou mé rozhodnutí žít v pokoji s tebou a se všemi mými bližními, dej
mi prosím, svoji milost. Amen.
Možná si řeknete, že je tato postní obnova plná spousty otázek, je náročná, nemáte čas a dá se
vymyslet spousta výmluv proč ne…
Chci vás povzbudit obráceně. Proč ano, začněte v malém a drobnými kroky! Ostatní nám bude
přidáno!
Váš bratr Jan.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
PROČ SE ŘÍKÁ…? „KAINOVO ZNAMENÍ“
„Tento člověk je předem odsouzený, ztracený. Jako by na něm lpělo Kainovo znamení.“
Eva měla podle svědectví první knihy Mojžíšovy mnoho dětí a byla vlastně matkou všech lidí
a Adam jejich otcem. Kain byl nejstarším, prvorozeným synem Evy. Když vyrostl, stal se zemědělcem.
Jeho mladší bratr se jmenoval Ábel a ten se stal pastevcem. Oba se modlili k Hospodinu, a jak bylo
tehdy zvykem, přinášeli Bohu oběti. Kain přinesl dary, které vypěstoval. Obilí. Ábel zase přinesl ovčí
tuk a maso. Hospodin na dary obou bratrů pohlédl, ale vybral si to, co přinesl Ábel. Kaina Boží výběr
rozčílil. To, že si Bůh vzal jen maso od bratra, nemohl unést. Cítil se uražený a dotčený. Když se jednou
oba bratři potkali, v Kainovi propukl nával zášti a zlosti. Kain Ábela zabil.
„Cos to provedl?“ volal Bůh na Kaina. V tu chvíli Kainovi došlo, co udělal. „Spáchal jsem hrozný
zločin, jsem prokletý, každý mě může zabít a nic se mu nestane, budu se muset celý život skrývat,“ plakal
Kain. Bůh vložil na Kaina znamení, aby každý poznal, že je poznamenán zločinem. „Kdo by na tebe
vztáhl ruku, bude sedminásobně potrestán, protože jsem tě poznamenal, nikdo ti nemůže ublížit,“ slíbil
Kainovi Bůh. A od té doby, až do konce svého života se Kain bez rodiny, bez kamarádů a přátel potuloval sám světem. A kdokoliv ho spatřil, uviděl na něm Boží znamení označující zločince. Příběh Kaina
a Ábela tak vstoupil do lidového úsloví jako odstrašující příklad nezvladatelného a nepřizpůsobivého
člověka, v němž je skrytá hrozba pro ostatní. Lpí-li na někom „Kainovo znamení“, označuje člověka
zatíženého vinou, jenž se chová nepřátelsky a nemůže se začlenit mezi ostatní.

BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ PRO SPOLEČENSTVÍ SBORU (SPOLEČENSTVÍ)
BRATŘÍ A SESTER – DRUHÝ DÍL
Biblické čtení: Zjevení 2:1–7 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své
pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: „Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti;
vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal
jsi, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. Ale to mám proti
tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako
dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru,
že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí,
dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“
Církev bez lásky – Kristus drží v pravici sedm hvězd a prochází se mezi zlatými svícny. Kristus
ví, jaké mají křesťané v Efezu životní postoje, je přítomný přímo ve středu jejich sboru, důvěrně
zúčastněný a není mu jedno, co se v něm děje. Efezským je přičtena k dobru námaha, vytrvalost
a úsilí o zachování křesťanské identity. Nejsou ochotní snášet falešné učení a ustáli protivenství pro Kristovo jméno. Působí ironicky, že Jan sbor chválí za nenávist vůči skutkům Nikolaitů, ale kárá za nedostatek
lásky. Církev není ohrožena zvenku, ale zevnitř – nedostatkem lásky. Ustoupila Boží láska před kritičností? Příkladů bezbožné horlivosti pro „pravdu”, formy či tradice obsahují bohužel novější dějiny křesťanství až příliš mnoho. Ortodoxie nemůže nahradit ortopraxi, neboli pravověrnost nemůže nahradit lásku
k Bohu, k lidem v církvi i mimo ni. Je možné, že Jan oslovuje již druhou generaci křesťanů v efezském
sboru, kteří zachovali učení, ale nezůstali horliví v duchu první generace. Ať už to je jakkoliv, je jasně
vidět, že křesťané v Efezu milovali svoji „pravdu” více než Boha a jeden druhého. Pokud nezačnou jednat
jako dříve, sbor zanikne nebo Bůh způsobí zásadní změnu. Odstraní jejich svícen z jeho místa. Vyznávat
nebo skutečně věřit a jednat podle toho, jsou dvě různé věci. Pokud se církev dlouhodobě míjí svým posláním včetně sdílení evangelia a lásky, ani správná věrouka ji nezachrání. Pokud sbor není prostředím lásky,
ale spíše konfliktů, špatné komunikace, mocenských her nebo strachu mezi různými skupinami v církvi,
vytrácí se horlivost, nadšení, radost a misijní odvaha, bez nichž je obnova stěží možná. Kdo vítězí, bude
jíst ze stromu života, který symbolizuje životodárnou Boží přítomnost. Pokud začnou křesťané v Efezu
jednat v lásce jako dříve, odměnou jim bude Kristova přítomnost v tento čas, a ještě více v budoucím věku.
Tolik svědectví ze Zjevení Janova, které i nás dnes a v našich podmínkách, kéž vyprovokuje k přemýšlení
a jednání i ve společenství naší vlastní farnosti! Budeme jednat v lásce a uděláme všechno pro to, aby
nám nechyběla horlivost, nadšení, radostná misijní odvaha? Co my na to?

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. 				
Ludmila Hadačová

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.
V únoru 2018, společně prosíme:
 Děkujme za to, že Bůh zachoval církev v České republice i za generace, které zachovaly
víru během let útisku ze strany minulého režimu a nepodlehly únavě.
 Děkujme, za ovoce služby našich sborů (buďte konkrétní v tom, co vám například
v posledním roce udělalo největší radost nebo kde vidíte dobré ovoce a růst).
 Modleme se za návrat k první lásce, dřívější horlivosti i nadšení tam, kde se z nejrůznějších
důvodů vytratily nebo její růst v našich společenstvích.
 Modleme se, aby naše společenství byla prostředím, kde je zjevné ovoce Ducha svatého.
 Modleme se za vztahy v našich společenstvích, vyřešení sporů či konfliktů, jsou-li jaké,
a důvěru a atmosféru podpory napříč generacemi v církvi.
 Modleme se za posílení lásky k lidem mimo církev, která povede ke konkrétním skutkům
a krokům vůči nim.
 Modleme se za sebe navzájem, abychom osobně neochabovali v lásce k Bohu i lidem.
(Co to pro nás konkrétně znamená?)

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2018
Pátek – Uvedení Páně do
chrámu – Text evangelia: Lukáš
2,22-40 Zpíváme píseň: 69, 502

2.2.

Sobota – Blažejské požehnání

3.2.

Neděle – 5. neděle po Zjevení
Páně
Text evangelia: Marek 1, 29-39
Zpíváme píseň: 115,85,335

4.2.

Pátek
Sobota

9.2.
10.2.

16:30
17:30
19:00
14:00
16:00
7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
18:30
17:30
14:00

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

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň úřadu městyse
Evangelický kostel
Dřevěný kostelík
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Obřadní síň úřadu městyse
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory

Neděle – 6. neděle po Zjevení
Páně – Masopustní
Text evangelia: Marek 1,40-45
Zpíváme píseň: 43

11.2.

Úterý

13.2.

Středa – Popeleční středa,
svátost pokání s veřejnou
zpovědí
Text evangelia: Jan 8,1-11
Zpíváme píseň: 238

14.2.

Pátek
Sobota

16.2.
17.2.

Neděle – 1. neděle postní
INVOCATIV, svátost pokání
s veřejnou zpovědí
Text evangelia: Marek 1, 9-15
Zpíváme píseň: 246

18.2.

Pátek
Sobota

23.2.
24.2.

Neděle – 2. neděle postní
REMINISCERE
Text evangelia: Marek 8, 31-38
Zpíváme píseň: 244

25.2.

8:00
9:00
11:00
14:00
16:00
17:00
16:00
8:00
13:00
14:15
16:00
17:30
19:00
17:30
14:00
7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
17:30
14:00
8:00
9:00
11:00
14:30
16:00
17:00

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

Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň úřadu městyse
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Sbor Páně
Sbor Dr. K. Farského
Sál restaurace „U Farlíků“
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sál restaurace „U Farlíků“
Obřadní síň obecního úřadu
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 pro usmání a naše zamyšlení:
Chlápkovi se pokazí auto zrovna před kostelem, a jak se ho pokouší opravit, tak
se mu to pořád nedaří. Začne tedy pořádně nadávat, až za ním přijde místní
farář a povídá: „Mladý muži, neklejte takhle. Raději se pomodlete k Pánu Ježíši, to
určitě pomůže mnohem více.“ Chlápek si tedy nechá poradit, poklekne a modlí se.
Pak sedne do auta, auto doopravdy naskočí a on vesele odjede. Farář se za ním
nevěřícně dívá a říká: „No to si snad děláš srandu!“
Jak věříš v sílu a moc modlitby Ty?

