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BIBLICKÝ VERŠ NA BŘEZEN: 
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna,

 aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. 
Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, 

ale aby svět byl skrze něho spasen.“ (Janovo evangelium 3, 16-17)

Milí čtenáři, sestry a bratři.
Za tři týdny vstoupíme Květnou nedělí do Svatého týdne, a tím do velikonočních svátků. 
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí Zmrtvýchvstání procházíme 
poslední dny Ježíšova života na zemi a Jeho vzkříšení. Prožijeme a zakoušíme s Ním tajemství 
své vlastní smrti a vzkříšení! Začíná všechno Jidášovou zradou, pokračuje Ježíšovým zatčením, 
zmanipulovaným soudem, ukřižováním, pohřbem a všechno vrcholí Jeho zmrtvýchvstáním. 
Pro nás to jsou nejdůležitější svátky naší upřímné a živé víry.
Před dvěma roky jsem v tomto údobí připravoval na křest a následně křtil Danielu a Radima 
Pacákovi. V jejich životech nastala v tom roce změna a začali další část svého života žít na druhé 
straně zeměkoule – v Indonésii. Když mě před tři čtvrtě rokem napsali, že mám koupenou 
letenku a čekají mě v únoru 2018 ve svém novém domově, netušil jsem, že právě v tomto 
údobí budu psát úvodník k postně-velikonočnímu farnímu zpravodaji na druhé straně světa . 
Protože mi koupili letenky, tak už po 20 letech mé služby nezbylo nic jiného, než poprvé vyrazil 
na dovolenou . Proč nepoznat jinou kulturu a jiný styl pojetí života? Je to jako se vším. Buď 
se můžeme v životě vymezovat, říkat si, že to naše je nejlepší nebo závidět, či mít zášť. Nebo 
i přes svoje samozřejmé zakořenění v Kristu se přiučit tomu dobrému a nechat se inspirovat. 
A tak musím říci, že paradoxně v tomto hinduistickém světě, si jako křesťan musím upřímně 
položit otázku. „Jak to, že jsou zde lidé, i přesto že jsou podstatně chudší než my, očividně 
šťastnější, vyrovnanější a je na nich přímo vidět radost ze života?“ „Proč, i když si u nás, po vnější 
stránce, žijeme doslova, jako v ráji, je většina lidí permanentně podrážděných, rozladěných 
a závidějících?“ Pozoruji a vnímám jejich pojetí a vnitřní uchopení života. Opět musím poctivě 
přiznat, že je to stylem duchovního uchopení našeho prožívání času, vyměřeného každému 
z nás, zde na zemi. Základem, alfou a omegou prožívání života zde v Indonésii, jsou duchovní 
věci. Modlitba, rozmanité obřady, přístup a chování lidí jednoho k druhému, fungování rodiny 
i vztahů s lidmi kolem sebe provází a naplňují na prvním místě duchovní věci. Jako křesťan 
si to musím znovu uvědomit, i zde v hinduistické zemi, mi to Ježíš jasně potvrzuje. Všechno, 
co potřebujeme, abychom byli skutečně šťastní a požehnaní, máme od Boha a dostává se nám 
toho skrze Ježíše. Je to jen o tom, zdali dáme prostor tomu dobrému od Krista nebo negativnímu 
ze zlého. Je to právo naší volby, ale i jiné kultury nám hold musí napovědět, že jinak to prostě 
nefunguje, máme skutečně všechno. To, jak žijeme nebo nežijeme upřímně, svůj duchovní život, 



nese nebo nenese pro nás ovoce samotné. Když jsem měl možnost prožít s místními indonéskými 
křesťany jejich bohoslužby, být s našimi bratřími a sestrami ve víře, na druhém konci světa, byl to 
nepopsatelný zážitek. Jak žijí svůj vztah s Kristem uprostřed hinduistického světa. Kéž bychom 
lecos pochopili i my a prožili opravdové probuzení ve víře! Nebo ,až tlak valícího se islámu, nás 
buď přemůže nebo „donutí“.... Je to škoda, když máme tak úžasný duchovní servis a my nemáme 
čas, máme jiné priority, je nám to jedno, máme své pohodlí...jenže ono může být jednoho dne 
opravdu už pozdě. Kdo máš uši k slyšení slyš! Právě nyní, když se můžeme na vrcholu půstu 
a svatého velikonočního týdne napít toho nejhlubšího z vlastního pramene, je jenom na nás, jaké 
si nastavíme priority. Potom nenaříkejme, když však dáme čas a úsilí špatně! Bůh nám vyměřuje 
všem stejný čas a dává skvělé možnosti. Přijmeme je nebo ne?
Pro širokou veřejnost jsou však nejdůležitějšími křesťanskými svátky Vánoce. Možná proto, 
že jsou to dny skutečně krásné. Jsou oslavou narození, života, oslavou dítěte, prostě velká 
romantika. V tomto ohledu Velikonoce – Vánocům moc konkurovat nemohou…
Přináší nám Velikonoce „jenom zoufalce“ na kříži?
Kříž má v sobě něco děsivého. Byl to ten nejhroznější způsob popravy, který znala antika. 
Přihlížet tomu, že nejčistší z lidí, ten, který byl více než člověkem, byl popravený tak hrozným 
způsobem, může zpočátku vyvolat strach z nás samých. My se však potřebujeme bát své 
pohodlnosti a sebestřednosti. Člověk si musí nejdřív uvědomit v pokání sám sebe, aby tak našel 
a poznal novou cestu. 
Není to však jenom děs, který můžeme zakoušet při pohledu na kříž. Z kříže na nás totiž 
nepohlíží nějaký ztroskotanec či zoufalec. Dívá se k nám dobrota Boží. 
Ten, který se vydává do našich rukou, který je nám vydaný a nese s námi všechny krize dějin. 
Lidé se dnes ptají, jak můžeme po Osvětimi ještě mluvit o Bohu a zabývat se teologií. Řekl 
bych, že kříž zahrnuje i hrůzy Osvětimi, které dělá člověk, který se nechá přemoci Zlým. Ježíš je 
ukřižovaný a říká nám, že tento zdánlivě tak slabý Bůh je nepochopitelně odpouštějící a ve své 
„zdánlivé nepřítomnosti“ silnější.
Je mnoho věcí, které nevidíme, ale ony nepopiratelně existují…
Na světě je mnoho věcí, které nevidíme, ale ony přesto existují a jsou důležité. Jednou z takových 
věcí je například náš rozum, o němž je zcela zřejmé, že jsme jím obdaření. Nevidíme své 
myšlenky, ale přesto je máme. Svou duši nevidíme, avšak přesto existuje – vidíme výsledky 
jejího působení, neboť můžeme mluvit, myslet, rozhodovat se a tak dále. Ani elektrický proud 
nevidíme, a přesto existuje: například fungování mikrofonu nám ohlašují svítící kontrolky. 
Když to shrneme, tak právě nejhlubší věci, které jsou základem světa, nevidíme, ale můžeme 
vidět a vnímat jejich působení.
Stejně tak nevidíme vzkříšeného Pána svýma očima, ale vidíme jej srdcem, že tam, kde Ježíš 
působí, se lidé mění, stávají se jinými. Vzniká tam větší schopnost žít v pokoji, usmíření a tak 
dále. Máme vnitřní pokoj a radost. Nevidíme tedy očima Pána samého, vnímáme Jeho lásku 
a působení. Proto poznáváme, že je Ježíš přítomný. 
Tomášova nevíra je pro nás cenná…
Každý z nás může být pokoušený ke stejné nedůvěře, jako apoštol Tomáš. Bolest, zlo, 
nespravedlnost, smrt, zejména postihne-li nevinné, jako například děti, které se stávají obětí 
válek, terorismu, nemocí a hladu – copak toto vše nevystavuje naši víru těžké zkoušce? A přece 
je pro nás paradoxně právě v těchto případech Tomášova nedůvěřivost užitečná a cenná, protože 
nám pomáhá očistit všechny falešné představy o Bohu a vede nás k objevení jeho autentické 
tváře: tváře Boha, který na sebe v Kristu vzal rány zraněného lidstva. 



Tomáš přijal od Pána dar víry, prověřené Ježíšovým utrpením a smrtí a potvrzené setkáním 
s ním – Vzkříšeným, a předal tento dar dalším. Dar víry, která byla skoro mrtvá a nyní se 
znovuzrodila s Kristovými ranami. I nám je Kristus ukazuje i v každé nouzi a utrpení.
Těším se na naše společné prožití tohoto nesmírně duchovně silného údobí, vrcholu půstu 
a Velikonoc. Bratr Martin, Váš farář.

MODLITBA   
Otče a Pane náš, sledujeme dění kolem nás a snažíme se na něj správně reagovat.
Prosíme, zbavuj nás naší pragmatičnosti, až někdy i vypočítavosti, našich lidských 
obav a nelásky. Naopak dávej nám poznávat radost z toho, když jsme ve Tvém 
jménu a pod tvými křídly shromáždění a ty tehdy můžeš skrze nás prosazovat své 
věci, své království v nás a mezi námi.                                                                                       Amen.

Liturgický kALENDÁŘ 
 3. – 6. NEDěLE postNí A svAtý týDEN

7. 3.   Apoštol Tomáš 30.3.  Velký pátek
25.3.  Květná neděle 31.3.  Bílá sobota
29.3.  Zelený čtvrtek 1.4.   Hod Boží velikonoční

SVÁTKY V MĚSÍCI BŘEZNU 2018
SVATÝ TÝDEN – PRŮVODCE, JAK JEJ PROŽIJEME V LETOŠNÍM ROCE 
L.P. 2018 v našich farnostech. 
Zkuste se na největší svátky v roce připravit a plně prožít jejich svědectví pro náš život. K tomu 
chce přispět i naše povídání, ať víte, co kdy, kde a jak nás čeká.

SVATÝ TÝDEN 
Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí. Program bohoslužeb 
u vás v obci máte ZDE VE ZPRAVODAJI I NEBO VE FARNÍM KALENDÁŘI DOMA.
Květná neděle 25. března 
Spolu slavení Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, 
že následujeme Ježíše na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom měli také podíl 
na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad 
ratolestmi „…požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Ježíšem.“ Květná neděle 
spojuje Ježíšův královský vjezd a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním tajemství 
vzájemně propojené…Rozdávají se ratolesti, které nám po celý rok připomínají, že ve víře jsme 
živými ratolestmi a čerpáme mízu, živiny a sílu z kmene Kristova. Dávají se doma za kříž na stěně.
Na co nezapomenout v tento den:
Setkáme se společně před kostelem. Po úvodním pozdravu a znamení kříže se rozdají ratolesti. 
Třikrát kněz zatluče, křížem, na kostelní vrata a otevře se průvod , bránu do týdne týdnů. Vcházíme 
do kostela, nejprve farář, děti, katechumeni (tj. ti co budou pokřtěni či obnovují své křestní sliby 
o Velikonocích), potom všichni ostatní. Usedáme v tichosti do lavic a zpívá se píseň. Před zpytováním 
svědomí se zpívá kající žalm a slavíme svátost pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se na zpověď 
již doma, tichým rozjímáním ve zpytování svědomí. Místo kázání se na Květnou neděli čtou Pašije. 
Evangelistou letošního roku je Marek, budeme pašijovému četní naslouchat v jeho podání. 



PONDĚLÍ, ÚTERÝ A STŘEDA jsou všední dny pašijového týdne. 
Zelený čtvrtek  29. března
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství 
svátosti Večeře Páně a myje apoštolům nohy, z čehož pramení svátost Kněžství. Ježíšova 
modlitba v Getsemanské zahradě, jeho zajetí... Kristus nás posiluje svým životem a svoji 
láskou. V této síle se vydáváme na cestu životem.  Na cestu, která vede i přes poušť utrpení 
a smrti, ale hlavně skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme 
vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země“ nebeského království. Při liturgii umývá kněz sestrám 
a bratřím nohy na znamení pokory a vydanosti lidem ve službě.
Na co nezapomenout v tento den:
Jako každý rok bude, po kázání, probíhat obřad umývání nohou. Prvně budou přistupovat 
děti, katechumeni, a potom všichni další, kdo budou mít zájem. Při tomto obřadu se sedí 
v první, otevřené lavici. V závěru bohoslužeb se odnášejí liturgické předměty ze stolu Páně 
a nastává posvátné ticho Velkého Pátku. Umlknou zvony až do vzkříšení Páně. Děti budou 
místo zvonění hrkat, hrkačkami. Pokračujeme sederovým večerem. Vzhledem, k potřebě 
přípravy je třeba se včas k sederové večeři  přihlásit. 

Velký pátek  30. března
Na Velký pátek prožíváme s Ježíšem jeho smrt, kdy se konal proces odsouzení, poprava i pohřeb. 
Proto je postním dnem, je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií 
zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas scházíme k zvláštní 
bohoslužbě, je to obřad na památku utrpení Páně. Čtení z Bible otevírá smysl utrpení a smrti 
Krista a je zakončeno přímluvami za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, 
nejednota křesťanů, …). Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na stole Páně. 
Písně se zpívají bez doprovodu varhan a mlčí i zvony. Bible říká, že v momentě Ježíšovy smrti se 
roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo 
naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela svobodná cesta pro každého člověka k samotnému Bohu.
Na co nezapomenout v tento den:
V kostele není výzdoba a slavíme dnes zvláštní pašijovou bohoslužbu. Klasická liturgie se 
dnes neslaví. Projdeme s Ježíšem celou křížovou cestu. Po bohoslužbě je dobré zůstat ještě 
k tiché adoraci. Večer se koná za každého počasí zvláštní, pobožnost křížové cesty, venku. Viz 
pozvánka níže.

Bílá sobota 31. března
Je tzv. neliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví bohoslužba a další svátosti, kromě 
útěchy nemocným. Tento den je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje 
a prázdnoty. Všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného 
o velikonoční noci. Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) 
počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků 
a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilií. Slavnost Vzkříšení Páně 
začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci (stejně jako například o Vánocích, 
kdy je hlavním svátkem 25.12., se slaví „Štědrý večer“ již večer 24.12).
Na co nezapomenout v tento den:
Bohoslužba začíná venku před kostelem. Požehnáním velikonoční ohně, svíce-Paškálu. 
Průvodem se svícemi do kostela. Biblická čtení a křtem či obnovou křestních slibů letošních 
katechumenů i nás všech přítomných. Se svým kmotrem přistupují ke křtitelnicí, ke Kristovu 



křestnímu prameni. Všichni ostatní obnovují své křestní sliby. Je to zcela zvláštní, působivá 
slavnost nenechejte si ji určitě ujít. V kostele dnes nesvítí světla, jen prostor prozařují rozžaté 
svíce v našich dlaních.

Velikonoční noc
Velikonoční vigilie je slavností svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých; kdy rozlomil pouta smrti a jako 
vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými 
symboly a texty tento velikonoční „přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody 
a plnosti. 
Křestní obřady: Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství křtu 
vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. 
Proto se přednostně křest udílí a obnovuje právě o Velikonocích. Křest v řečtině znamená ponořovat. 
Křest v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta 
s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci 
zla.  „Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus - byli vzkříšeni z mrtvých 
slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu nového života.” (srov. Římanům 6,4) 

Velikonoční neděle 1. dubna NEJVĚTŠÍ SVÁTEK V ROCE !
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě” 
(sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním 
dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
scházet k Večeři Páně „lámání chleba” a tento den nazvali „dnem Páně”. Každá neděle 
v roce je tedy „oslavou Velikonoc” - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého 
můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
Na co nezapomenout v tento den:
Dnes se koná požehnání pokrmů. Doneste si je!!! Budou také rozdávány požehnané mazance 
a vejce ke svátečnímu stolu. V Blansku je první přijímání pro dospělé, budou přijímat jako 
první, před ostatními. Klečí v půlkruhu před stolem Páně, jako první přijímají Večeři Páně 
před ostatními věřícími. 
Velikonoční doba
Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do Letnic - „Seslání Ducha svatého“ jako 
jeden sváteční den - „Velký den Páně“. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 
40 dnech setkávali se vzkříšeným Ježíšem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že ho už více 
neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu – dar Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dnů. 

SEDEROVÁ VEČEŘE NA ZELENÝ ČTVRTEK V BLANSKU.
V přibližně ve stejné době, kdy slavíme Velikonoce, židé slaví  svátek Pesach (14. dne měsíce 
nisanu).  Židovský národ tak prožívá vyjití svých předků z Egypta, z egyptského otroctví, 
kterému předcházely tzv. Egyptské rány, které měly oblomit faraona, aby Židy propustil 
z otroctví. Poslední ránou byla „Smrt všeho prvorozeného“. Židé na pokyn Hospodina 
označili veřeje svých domů krví a jejich domy nebyly postiženy smrtí. Jejich domy byly 
„přeskočeny“ - hebrejsky pesah = přejití, ušetření. Odtud pochází název svátku pesah  - osm 
dní trvající židovský „svátek přejití. Čtvrtý nebo pátý večer z těchto pesahových dnů se slaví 
sederová večeře. Tato má přesný řád – Seder (hebrejsky -  pořádek ) podle Hagady –  neboli 
„vyprávění“ je kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při sederu během svátku 
Pesach. Hagada je převyprávěním příběhu o vyvedení Židů z Egypta.



Slavení velikonočních svátků probíhá mnoha různými způsoby. Vedle nedělních bohoslužeb, 
které jsou vyvrcholením Ježíšova vzkříšení se setkáváme k nočním vigiliím, slavnosti „mytí 
nohou“ a dalším modlitebním shromážděním.  Jedním z těchto shromáždění je i prožití 
„pesachové večeře“. V pokoře před Hospodinem a ve vědomí rozdílnosti, ale i sounáležitosti 
s židovských národem slavíme na Zelený čtvrtek tzv. mesiášskou hagadu, jako prožití 
„poslední večeře Páně“. Není to jen tak „nějaká hostina“ ale bohoslužba. 
V naší farnosti SEDEROVOU VEČEŘI slavíme podle tzv. Vyšehradské hagady, mesiášské. 
Během této večeře se pojídají postupně předepsané symbolické pokrmy a čtou se biblické 
texty.
Liturgickými pokrmy je nekvašený chléb – maces – izraelité před odchodem nestihli 
připravit,  tradiční kvašený chléb, hořké byliny – maror,  kořenová  zelenina nebo vařený 
brambor – karpas, sladká hustá hnědá omáčka, – charoset, – připomínající  hlínu, z níž 
izraelité v egyptském otroctví dělali cihly, vařené vajíčko – bejca – symbolizuje Jeruzalémský 
chrám – skořápka – nádvoří, bílek – svatyně – žloutek – velesvatyně, miska se slanou vodou 
– připomíná hořké slzy prolité v otroctví.
Jako připomínka obětního beránka je na stole též kost z beránka se zbytkem masa.  Po zboření 
druhého, Jeruzalémského chrámu, v 70. roce už není beránek součástí sederové večeře. Obětní 
beránek se zabíjel právě v nádvoří tohoto chrámu. Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti 
a stává se obětovaným beránkem bez vady. 
On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev 
na ochranu (pasch) pro všechny. Ve smrti, ale nezůstal! Byl vzkříšený. Otevřel tak cestu novou 
a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“ – vyjití, „pesachu“ – přejití 
z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás.
Sederová večeře v Blansku je pokračováním večerní bohoslužby Zeleného čtvrtku. 
Těšíme se na vás, přijďte.          Rada starších

ZVEME VÁS V BŘEZNU
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 měsíci březnu se sejde blanenská rada starších na svém jednání v pondělí 19.3. 
v 18:30 hodin ve farní kanceláři v Blansku. Zveme k účasti. 
V měsíci březnu se sejde vyškovská rada starších na svém jednání ve středu 21.3. 
v 18:00 hodin ve farní kanceláři ve Vyškově. Zveme k účasti. 

sEtkÁvÁNí pro sNouBENcE v BLANsku
Přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v tomto roce, se konají 
v každé úterý v 19:00 hodin.

sEtkÁvÁNí pŘíprAvA DospěLýcH NA kŘEst v BLANsku
Přípravy pro dospělé na křest, který přijmou o Velikonocích L.P. 2018 se konají 
každý pátek v 19:00 hodin ve farní kanceláři v Blansku.



NÁBoŽENství pro Děti NA BLANENsku
Srdečně vás zveme, děti i rodiče do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. 
setkávání pro děti. 
Blansko, každý pátek v 18:30 hodin.
Lysice, každé úterý v 16:00 hodin.
Boskovice, každé úterý v 14:30 hodin.
Brťov, čtrnáctidenně čtvrtek v 15:00 hodin.

vYŠkovskÁ FArNost MÁ NovÉ iNtErNEtovÉ strÁNkY
Mrkněte se na www. kostelyvyskovsko.cz a pište svoje návrhy, nápady a poznatky 
na vylepšení!

VÍTE O NAŠEM FACEBOOKU?
Váš všechny, kteří 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“. 

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 rukodílny. Čtvrtek vaření. Pátek  biblický 
kroužek pro mládež od 13 let

Kluby dobré zprávy
Rousínov – ZŠ Habrovanská – 13–14.30 hod  úterý 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 h  3.–5. třída

Duchovní péče v domovech důchodců na vyškovsku:
pondělí + čtvrtek  DD Vyškov
úterý   DCHB Rousínov
středa  DD Hvězdlice
pátek  ODN Vyškov

RÁDI ZPÍVÁTE NEBO HRAJETE NA NĚJAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ? NEMÁTE 
SI KDE A S KÝM ZAHRÁT?
Tak to jste zde na dobré adrese…Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří 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.

co MÁM DěLAt, kDYŽ Mi NEsLouŽí NoHY A cHci Jít NA BoHosLuŽBY?
Léta funguje v našem společenství služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. 
Nebojte o ni požádat, kdokoliv a kdykoliv volejte bratru faráři a domluvte se s ním.



MoŽNost roZHovoru s BrAtrEM 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. 

sEDErovÁ vEČEŘE v BLANsku
Na Zelený čtvrtek 29.3. 2018 po bohoslužbách v Blansku, připravuje rada starších 
Sederovou večeři. Sestra předsedkyně rady starších Vás bude po tři postní neděle 
osobně zvát. Chceme Vás poprosit, řekněte jí, kdo budete mít zájem a zúčastníte 
se. Má to jen jediný důvod, abychom mohli připravit patřičný počet porcí jídla. 
Děkujeme - rada starších v Blansku.

vENkovNí proŽívÁNí kŘíŽovÉ cEstY.
Máme skvělou příležitost k netradičnímu prožívání Ježíšovi křížové cesty. 
Blanenská farnost půjde pobožnost venkovní křížové cesty v Černé Hoře 
od prvního zastavení až ke kapli sv. Rodiny na kopec Paseka, na Velký pátek 
30.3. v 9:30 hodin zvláště pro děti a rodiče, ve 20:00 hodin pro dospělé.
Vyškovská farnost se sestrou jáhenkou Libuškou v Lulči na Zelený čtvrtek 
29.3. v 8:30 hodin.    
Povzbuzuji Vás, přijďte! Je to bezvadná duchovní zkušenost. 

velikonoční chrámové sbírky.
Jako každý rok, i letos o Velikonocích, vás chceme poprosit o štědrost 
při darech do sbírek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou 
i před sebou v našich farnostech různé opravy budov, doplnění interiérů 
a dalších investic. Děkujeme za vaši pozornost, protože i málo pro naši 
farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů zahraničních ani tuzemských 
děkujeme právě vám!                              Rady starších

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-cesta-do-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)
poDroBNÉ iNForMAcE Jsou k proČtENí v ÚNorovÉM ČísLE 
FArNíHo ZprAvoDAJE.
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

PROŽILI JSME
slavnost Hromnic 2. února L.p. 2018
V podvečer 40. dne po narození Páně se konala 
slavnost Hromnic. Působivá atmosféra celé 
bohoslužby byla dotvořena slavností světla. Kéž 
je Ježíš tím skutečným světlem našeho života 
a necháme moc jeho lásky působit a rozjasnit 
jakoukoliv temnotu v nás i kolem nás. Ať jeho 
světlo prozařuje naše životy, vztahy, rodiny, 
farnost i naši zemi. Na Hromnice letos sice nebyl 
sníh, ale přišel o pár dnů později. A tak k fotografii 
připomínající Slavnost světla přidáváme ještě 
vzpomínku na zasněžený kostel.

    

světlo lásky kristovy,  
ať prozáří nás!



Farní masopust v Blansku 11. února 2018.
Ráda bych se s vámi 
podělila o své zážitky 
s letošní masopustní 
neděle v Blansku. Byli 
jsme s manželem, my 
vyškovští, pozvaní 
farníky z Blanska 
mezi vás blanenské. 
Brzy ráno jsme 
vyrazili z Vyškova 
vlakem na cestu, tak 
abychom včas otevřeli 
dveře blanenského 
kostela a mohli  
s místními prožít 
ranní bohoslužby. 
Bylo příjemné vidět zaplněný kostel bratry a sestrami,  i milými hosty. Krásně 
ranní zimní sluníčko pronikalo okny dovnitř. Jak jsme vycházeli ven z kostela, 
po skončení bohoslužeb, tak nás děvčata z farní rady s koblihami a koláči zvaly 
na masopust probíhající na farní zahradě. S ostatními jsme rádi pozvání přijali. 
                      
 

Zde už bratr Jenda Fiala z Ruprechtova se svoji maminkou Jarkou všechno 
připravovali za pomoci blanenských. Nic nechybělo: polévka, vařená kolena, 
žebra, ovar... každý si mohl vzít to, na co měl chuť. K zakoupení byly jitrnice, 

jelita, tlačenka, škvarky, 
polévka, klobásky... Sestry 
všechny hostily koblihy, 
koláči, kávou, čajem... 
Harmonikářka Liduška 
z Babic nám krásně hrála 
a zpívala na farní zahradě 
na harmoniku. Zatancovali 
jsme si na trávníku venku. 
Vždyť na 11. února bylo 
nádherné počasí! Dalo se 
celé dvě hodiny klidně být 
venku a zima nebyla. Moc 
se nám mezi vámi, ostatně 
jako vždy, líbilo. Skupinka 
masek vytvořila báječnou 
masopustní atmosféru. 

Škoda těm, kdo nepřišli.                  
Lidka Hadačová, Vyškov



SVĚDECTVÍ
Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Úcta k bližnímu, láska 
k člověku, sebeobětování, vzájemná sebeúcta a mnoho dalších vlastností pro 
vzájemné spolu žití..... 
Pracuji, jako taxikář. Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika minutách 
čekání jsem zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne, a tak jsem 
si říkal, že bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím 
a zaklepal.  „Chviličku“, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak 
tam něco táhne po zemi.
Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou malá, přibližně devadesátiletá 
žena. Byla oblečená v hedvábných šatech a klobouček se síťkou, jako v nějakém filmu 
ze čtyřicátých let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo 
po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly.
Na stěnách, nebyly hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky ani nějaké ozdůbky.
V rohu stála kartónová krabice plná fotografií a skleněného nádobí.
„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“, požádala mě.
Odnesl jsem zavazadlo do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě.
Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za laskavost. „To 
přece nic není“, řekl jsem jí, „snažím se jen chovat se ke svým pasažérům tak, jak 
bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce“.
„To jsi opravdu hodný chlapec“, řekla mi. Když jsme se usadili do auta, nadiktovala 
mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. „To ale není nejkratší 
cesta“, upozornil jsem ji.
„Ach ano, já vím“, řekla. „Já nespěchám. Jsem na cestě do hospice“.
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. „Už nemám žádnou rodinu“, 
pokračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi nezůstává moc času“. Pomalu jsem 
natáhl ruku a vypnul taxametr.
„Jakou cestou byste chtěla jet?“, zeptal jsem se.
Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno 
pracovala. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili, jako novomanželé Přivedla mě ke skladu 
nábytku, v němž byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička.
Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla 
schoulená v koutku, beze slova. Najednou řekla: „Jsem již unavená, asi pojedeme“.
Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké 
sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu 
dva ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr, 
a zanesl její malé zavazadlo do dveří. Žena už seděla na kolečkovém křesle. „Kolik 
vám dlužím“, ptala se a vytáhla kabelku. „Nic“, řekl jsem.



„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí“, namítla. „Mám i jiné pasažéry“, odpověděl 
jsem. Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona mě také pevně objala.
„Daroval jsi staré ženě trochu štěstí“, řekla. „Děkuji ti“.
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající 
další knihu života.
Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený 
do myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila 
na nějakého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat? Co 
kdybych jí odmítl splnit její prosbu nebo co kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě 
odjel?
Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal.
Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale 
ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené 
tím, co někteří mohou považovat za maličkost.

Pavel

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE

proČ sE ŘíkÁ… JE stArý JAko MEtuZALÉM?
„Tento muž je hodně starý, starší než všichni okolo, hodně toho zažil, je starý 
jako Metuzalém.“
Dnes už se i o vtipu nebo o nějaké historce, kterou vám někdo vypráví a vy 
ji už stejně dlouho znáte, dá říct, že je stará jako Metuzalém. Být starý jako 
Metuzalém znamená, že jde o hodně starou osobu či věc. Ale kdo Metuzalém 
byl?
V celé Bibli jsou o něm napsány jen tři věty. A to, když bibličtí autoři vypočítávají 
Adamův rodokmen. Jde o seznam deseti nejstarších patriarchů, zakladatelů 
rodů. Dokládá, jak se lidstvo od Adamových dob rozrůstalo. Adam sám se dožil 
podle Bible 930 let. Jeho syn, jenž se narodil po Kainovi a Ábelovi, Šét, se dožil 
912 let. I on měl mnoho synů a dcer. A tak pokračuje výčet prvorozených synů 
a jejich synů až k Metuzalémovi. Když bylo Metuzalémovi 187 let, narodil se mu 
syn Lámech. A Lámech měl syna, jehož pojmenoval Noe. On jako jediný spolu 
se svou rodinou přežil pozdější potopu světa. Metuzalém byl tedy Noemovým 
dědečkem. Zemřel, když mu bylo 969 let. Nikdo jiný se delšího věku v Bibli 
nedožil. Stal se tak nejstarším člověkem, který kdy žil. A to si všichni dobře 
pamatovali. A tak z této krátké zmínky o Metuzalémovi ve výčtu nejstarších 
patriarchů vzniklo úsloví o dlouhověkosti, o stáří a dožitých let.
Být „starý jako Metuzalém“ říkáme, když chceme vyzdvihnout stáří a zdůraznit 
dlouhověkost.



BiBLickÉ vYuČovÁNí pro spoLEČENství sBoru 
(spoLEČENství) BrAtŘí A sEstEr – tŘEtí DíL

Biblické čtení: Zjevení 2:8–11: „Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první 
i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý; 
vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! Neboj 
se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli 
zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný 
věnec života. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt 
neublíží.“
Církev věrná až k smrti. Ježíš Kristus se představuje jako „první a poslední” 
– svrchovaný nad minulostí i budoucností. Křesťané ve Smyrně potřebovali 
slyšet, že Ježíš je stále tím, kdo má jejich situaci pevně v rukou. Ježíš byl vzkříšený 
a zaručuje se za jejich budoucí život. Přestože jsou věřící ve Smyrně chudí, 
v Božích očích velmi jsou bohatí. Církev ve Smyrně je vyzvaná, aby se nebála 
bezprostředně hrozících zkoušek, přestože bude pronásledování ještě krutější. 
Nemají se bát ani samotného ďábla, který vůči nim podněcuje Římany, protože 
Ježíš ho porazil (1,18). Ve skutečnosti Bůh využívá ďáblovo úsilí k tomu, aby 
posilnil svůj lid skrze zkoušky. Deset dní může být myšleno doslovně, ale spíše 
ukazuje, že zkouška bude trvat pouze omezenou dobu. Podobně jako byl Daniel 
/příběh ze Starého zákona-Danielovo proroctví/na deset dní vyzkoušený, 
jestli bude zdravý jako ostatní, když nebude jíst jídlo obětované modlám 
(Daniel 1,8). Tím Daniel vyjadřoval, že nemůže být ve všem babylónskému 
králi loajální (Daniel 3). Pro židovství a rané křesťanství byl Daniel a jeho tři 
přátelé symbolem těch, kteří byli raději pronásledovaní kvůli své víře, než aby 
uctívali modly. Dopisem do Smyrny byl velmi pravděpodobně povzbuzený 
také Polykarp, který se stal biskupem ve Smyrně v roce 115. Jemu bylo římským 
místodržitelem řečeno, že bude zabitý, pokud veřejně neuzná císaře jako pána. 
Polykarp pro svoji víru zemřel. Křesťanům druhá smrt neublíží, pokud tváří 
v tvář hrozícímu pronásledování zvítězí nad pokušením ustoupit. Česká církev 
není pronásledována, ale spíše čelí pohrdání, hyperkritičnosti a nedůvěře, 
malomyslní v sobě samé. Největším pokušením je tak naše autocenzura, strach, 
skrývání víry a nedostatek odvahy a jistoty v Bohu a jeho království, která by 
byla jejím zdrojem. Boží výzva „Neboj se toho …“ tak platí i pro nás. Kristus je 
náš život, proč tedy být malomyslný? Obnova církve vyžaduje i ochotu k oběti, 
ale zdaleka se nejedná jen o fyzické utrpení. 
Znamená v našem případě často ochotu vyjít ze zóny bezpečí, otevřít se 
novým věcem, chaosu, který znamenají noví lidé, kteří neznají naše zaběhané 
pořádky v církvi. Znamená to ochotu měnit sami sebe i své farnosti tak, „abychom 
získali alespoň některé“. Nelpění na věcech nepodstatných a odvaha podívat 
se sami na sebe novým způsobem a vzepřít se „kultuře sebeklamu“. Vzdát se 
nezdravé kontroly a moci. Mnoho z nás chce vidět znovu „plné lavice“, ale 



nechceme se přitom měnit ani v nejmenších a nepodstatných věcech. Věříme, 
že se můžeme změnit bez bolesti. Že je možné vzkříšení bez smrti. Aby mohlo 
přijít obživení církve, musí některé věci staré věci v ní tzv. odejít a zemřít. 
Změna se rodí z bolesti.

 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 březnu 2018: 

	Vyvyšujme Krista jako toho, kdo je první i poslední, kdo zemřel a byl 
vzkříšen, je mu daná veškerá moc ne nebi i na zemi. 

	Děkujme, že Bůh má všechno ve svých rukou, i když jsme obklopení 
atmosférou strachu, nejistoty a populismu.  Modleme se, aby naše 
společenství byla ostrovem pokoje, radosti 

a moudrosti v rozjitřených dobách. Modleme se za odvahu představitelů 
církve stavět se proti kultuře strachu a nenávisti. 

	Modleme se za ochotu našich sborů opouštět zóny bezpečí a s vírou 
zkoušet nové věci. 

	Modleme se za sestry a bratry pronásledované ve světě (Severní Korea, 
Předních východ, Somálsko …) a její odvahu a věrnost. 

	Modleme se za odvahu zvěstovat evangelium a přiznávat se ke Kristu 
i jeho církvi v prostředí České republiky, kde je církev vystavena nedůvěře, 
hyperkritičnosti a někdy posměchu. 

	Modleme se, abychom překonali vlastní strach a autocenzuru v našem 
bezprostředním okolí a nestyděli se za Krista.



pátek  2. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

sobota 3. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Neděle - 3. postní

Text evangelia:  
Jan 2, 13-22
Zpíváme píseň: 246

4. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně  
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu

pátek  9. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 

sobota 10. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle - 4. postní

Text evangelia: 
Jan 3, 14-21
Zpíváme píseň: 238

11. 3. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel 

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně  

pátek 16. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 

sobota 17. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle - 5. postní  

Text evangelia: 
Jan 12, 20-33
Zpíváme píseň: 244

18. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostelík

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor dr. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

pátek  23. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

sobota 24. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 6. postní
květná neděle - 
palmarum

Text evangelia:
Marek 14, 1-15.47
Zpíváme píseň: 239

25. 3. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Bohoslužby v  březnu 2018



tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na vaše příspěvky a náměty.  
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz;  

www.drevenykostelik.cz/ www.kostelyvyskovsko.cz  www.fararmartin.digiinfo.eu
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

Nakonec jedna židovská anekdota:
Stěžuje si rabín druhému: „Poslal jsem jediného syna do Evropy – a oni ho obrátili na křesťanství!“
„Představ si, mně se stalo totéž.“ Oba se jdou vyzpovídat k vyššímu rabínovi a on jim řekne:
„Představte si, já mám jediného syna také na studiích v Evropě, a stal se křesťanským knězem!“
Musí se jít pomodlit k Hospodinu. Říkají mu svůj osud a Hospodin praví:
„Představte si, mám jediného syna a …“

Zelený čtvrtek

Text evangelia: 
Jan 13, 1-15 
Zpíváme  
píseň: 122, 12

29. 3. 9:00 Luleč Křížová cesta
13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:30 Křtiny Sál restaurace „U Farlíků“
17:30 Blansko Dřevěný kostel 
19:00 Blansko Pesachova večeře

velký pátek

Text evangelia:
Jan 18, 1-19.42

30. 3. 9:30 Černá Hora Pašijová cesta s dětmi
13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
16:30 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
17:00 Račice Sbor Páně
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
20:00 Černá Hora Křížová cesta

Bílá sobota
Text evangelia: 
Marek 16, 1-8
Zpíváme  
píseň: 249, 260

31. 3. 9–12 Blansko Dř. kostel – adorace u J. hrobu
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
18:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu
20:00 Blansko Dřevěný kostel

Neděle 

Text evangelia:
Jan 20,1-18
Zpíváme píseň:
250, 260

1. 4. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
18:30 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

pondělí
Text evangelia:
Lukáš 24,13-35
Zpíváme 
píseň: 255, 260

2. 4. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel

15:30 Křtiny Sál restaurace „U Farlíků“
17:00 Černá Hora Kaple sv. rodiny
18:00 Lysice Obřadní síň


