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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC BŘEZEN:
„Obraťte se a věřte evangeliu“ Markovo evangelium 1,15

Milé sestry a bratři.
Jsme v těsné blízkosti letošní postní doby a od 6. března ji budeme spoluprožívat. 

Napadlo vás někdy: „ Naše pusa je jako hlaveň kulometu aneb dokážeme-li polykat zbytečná 
slova, podaří se nám občas polknout i ta zlá?“

Nedá mi to a už druhý den se pořád musím vracet k postní úvaze, kterou jsem včera ráno 
četla: „Život nám neustále staví před oči naše pochybení a nejrůznější tragické situace plné 
smrti a nenávisti, která ovládá tento svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokážeme po-
vznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a naději. Co máme dělat? Musíme najít 
odvahu a podívat se na svůj život novým pohledem, očištěným upřímným pokáním, zpyto-
váním svědomí a vytrvalou modlitbou.“ 

Možná si to neradi přiznáváme, ale na celkovém zlu ve světě se všichni nějak podílíme. 
Občas i konkrétními skutky, častěji možná „jenom“ slovy, která nám z pusy vyletí a už nejdou 
vrátit zpátky. Ta naše pusa za to nemůže. Jazyk, patro, zuby, dásně, rty – to jsou jenom mluvi-
dla, orgán, ve kterém se slovo zformuluje a vystřelí. Pusa je v tomto případě něco jako hlaveň 
kulometu. Bohu díky, když z nás vystřelí i slovo dobré a strefíme se jím kam je právě třeba. 
Pan, díky za to. Mám však také na mysli slova ošklivá, zraňující, která zraňují hned dvakrát. 
Toho, do koho se strefila, ale i toho, kdo je ze svého „kulometu“ neuváženě vypálil – pokud 
mu ovšem aspoň trochu funguje svědomí. Nemůže-li za to pusa, kdo tedy? Kde se ty náboje, 
bročky, broky a někdy dokonce dělové koule vlastně berou? Kde se líhnou?

Myslím, že všichni správně tušíme, kde se to líhniště nachází a kdo je za tu líheň zodpo-
vědný. Dokud se nenaučím ovládat své myšlenky a nezkrotím je, slova z pusy lítat budou. 
Tam už je těžko zadržím. Někdo sice radí kousnout se v takovém případě do jazyka, ale to 
bych ho za chvíli měla nadranc. Účelnější a účinnější bude – i když jistě během na dlouhou 
trať – pustit se do vytrvalé a trpělivé krotitelské práce. Prosit Ježíše, aby mně změnil. Aby 
můj život naplnil jiným duchem a Duchem mně vyučoval. Tato modlitba a práce na sobě si 
v ničem nezadá s náročnou prací cirkusových krotitelů divokých šelem. I tady je to boj o život. 
Buď zvítězím já, nebo ta šelma. Není lhostejné, čím vyplňuji svůj myšlenkový svět. Není to 
lhostejné a jsem za to plně zodpovědná.

Postní doba nám na to určitě nestačí, ta trvá pouhých čtyřicet dnů. Ale mohla by být 
dobrým startem. Aspoň začít. Mlsný jazýček jsme už možná zkrotili v minulých letech a žádné 
velké úsilí nás to nestojí. Koneckonců, vynahradíme si to v neděli a tuplem o Velikonocích. 



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 8. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ   A  1. AŽ 4. NEDĚLE POSTNÍ

1. 3. Světový den modliteb 3. 3. Masopustní neděle

6. 3. Popeleční středa 28. 3. Jana Amose Komenského

Cvičit se v mlčení je alespoň pro některé z nás (dámy, mám pravdu?) leckdy mnohem těžší. 
Ale|trénink se určitě vyplatí. Dokážeme-li spolknout tisíc zbytečných slovíček, podaří se 
nám pak spolknout i to jedno šeredné, které by bez tréninku vyběhlo samo. Místo toho, 
abych nadávala manželovi nebo dětem, zlobila se se sousedy…čas, co bych na ně „střílela 
s kulometu své pusy“… tak se za ně modlím a vyprošuji je pro Boží království a najednou 
vidím, že všechno se děje úplně jinak.

Ještě účinnější – ale to už je pro pokročilejší – je každodenní krotitelská práce v líhništi 
samém. Ve vlastním myšlenkovém světě. Umlčet ošklivou myšlenku v samém zárodku. Ne-
míním tím hned přípravu atentátu a podobné nekalosti. Ono úplně stačí ucpat svůj myšlenkový 
svět třeba posuzováním druhých. Ruku na srdce – co nás k tomu vede? Proč to děláme? Jen se 
nebojme nazvat to pravým jménem. Není to ta potvora, co předchází pád? A je-li to opravdu 
ona, pak je to skutečně šelma nebezpečná a nezbývá, než se s ní utkat a spoutat ji pevným 
řetězem Ježíšovi lásky.

Jarní úklid, malování kraslic, pletení pomlázky – to všechno k velikonocům, resp. k veliko-
nočnímu folklóru taky patří. Nic proti tomu. Ale ustrneme-li jen na těchto zvycích, z velikonoc 
jsme nepochopili vůbec nic. A proto – s chutí do krotitelské práce na sobě samém! Cení se 
i pouhá snaha. Lepší něco nežli nic. Vaše sestra Marie

MODLITBA
Pane a Bože, stále se v nás pere smýšlení, které je od Boha, a smýšlení, které je z naší 
člověčiny. Prosíme Tě o moudrost, abychom je od sebe dokázali rozeznat.
Abychom neprosazovali svou vůli, ale Tvou a chodili po Tvých stezkách. Amen

SVÁTKY V MĚSÍCI BŘEZNU
MASOPUST (první víkend v březnu 2019)

Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, 
ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční 
středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, 
byl pohyblivým svátkem i masopust.  Jak se prožíval tento čas?

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 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 Baccha. 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 roz-
pustilostem, 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.

Jaké je to dnes?
I v našich farnostech se v některých obcích konají maškarní tzv. ostatkové průvody 

masek. V Blansku v neděli 3. března prožijeme farní masopust. Podpořte prosím, tuto 
tradici tím, že také přijdete v nějaké masce! Těším se.

–––  POPELEČNÍ STŘEDA 6. BŘEZNA A POSTNÍ DOBA L.P. 2019  –––
Proč zrovna středa? Protože o nedělích postní doba není ... Popeleční středou vstupujeme 

do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém 
kalendáři  je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. 
Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce. Začátek postní doby byl v prů-
běhu dějin přesunutý ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní 
doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.

Popelec znamená: „Čiň pokání a věř evangelium“ nebo „Jsi a budeš prach»
Na Popeleční středu se na naše 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 zna-
mením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jed-
nání (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 nám Bůh odpouští. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává 



ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) požehnaných 
v předešlém roce na Květnou neděli.

Výzva k obrácení a pokání
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především 
na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, 
na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní 
obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod 
s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření našeho celého života 
k živému Bohu. 
Toto obrácení ovšem není výsledkem jakési «duchovní gymnastiky», ale je především pů-
sobením samého Pána a v životě člověka. Ježíš nám dává sílu a možnost začít znovu. Když 
objevíme Jeho vztah k nám, chceme Mu odpovídat adekvátním způsobem.

Rozmanité projevy a prostředky postní doby
Naše vnitřní pokání může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle 
potřeb doby. Tradičními a staletými plody pokání jsou: 1/ modlitba, 2/ odříkání – „půst“ 
a  3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle 
klasických forem se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. „ekologický půst“ – omezení 
zbytečných jízd autem, půst od věcí, které nám zabírají (zbytečně) mnoho času – jako např. 
půst od počítače, sociálních sítí apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice 
a je zaměřený na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím 
může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a prostředí v celé společnosti kolem nás.

Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a slavícím liturgii se jím dělá na čele znamení 
kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, 
jak zní stará formule při udělování popelce. 
Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom 
vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí 
důkladně pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.
Cítím jak je pro lidi důležité, aby dostali názorné znamení, které jim připomene jejich pomí-
jivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a které je vyzve k obrácení. Když se zeptám 
těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, stěží to dokážou přiblížit slovy. Shodují se ale 
většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo.
Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom, 
aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení 
jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké 
skutečně jsou.  

Příprava na Velikonoce
Začněme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé 
jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A podíl na tomto 
tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním 
z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro nás všechny 
je tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích.



Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého 
putování do domu nebeského Otce. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří 
od něho pocházejí a k němu směřují. 

Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojený, že je tvrdý, mrzutý, mstivý a lhostejný, 
prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec... 
Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví 
Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lukáš 15,11). Jeho láska 
se nabízí a dává každému z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. 
Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život. „Syn vstal a šel ke svému otci. Když 
byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a  políbil...“ (Lukáš 15, 20)

Konkrétní kroky v postní době, aneb staletími osvědčené prostředky na cestě post-
ní dobou, časem obrácení:

 Modlitba
V modlitbě mluvíme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem všechno z na-
šeho života. Modlitba je ale také projevem naší lásky k lidem kolem nás. 

Několik tipů:
*  Modlete se společně v rodině, se svými partnery, dětmi nebo s někým z farnosti.
*  Čti Bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
*  Vyprávěj o Bohu druhým lidem kolem sebe.
*  Účastni se liturgického života své farnosti ...
*  Měj dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
 Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti

 Půst
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v na-
šem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme 
ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe...

Několik tipů:
* Cvičit se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...
* Jako postní zkušenost, zkus udělat něco jenom tak…pro lidi kolem sebe, pro společenství 

farnosti i pro toho, kdo tě třeba i dvakrát nemusí…zkus nastavit jinou tvář, udělat něco, 
co se běžně nedělá…neboj se vystoupit s šedi, co dělají přece všichni…

 Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ řekneme ne. Zřeknutí se znamená svo-
bodný, zodpovědný a pokojný život s Ježíšem.

 Almužna, konání dobrého
„Almužnou“, činěním dobra – tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to 
potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné pro-
středky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, 
až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních 
naplňujeme základní přikázání lásky a  ztotožňujeme se s Kristem.



Je v tom síla obrovské vzájemnosti jednoho pro druhého. Neříkat, ať to udělá někdo jiný, 
proč já???

Několik tipů:
*  Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
*  Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
*  Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.
 České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrd-

ný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest 
a hlavně se za ně modlíme.

 Smíření

Několik tipů:
*  Připravuj se na smíření v modlitbě. Smíření není něco, co musí být protrpěné, ale naopak 

něco, co musí být slavené. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti.
*  Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou při bohoslužbě a ve svátosti Pokání.
*  Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
*  Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku – objevuj v druhém 

to dobré – vzpomeň na to všechno společné, pěkné.
 Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo 

za spásu. 

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte 
a najdeš klid.“                 (Jeremiáš 6,16)
Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. 
Bez něho zůstávají všechny skutky neplodné a lživé.

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS

MASOPUSTNÍ NEDĚLE  3. BŘEZNA 2019
v letošním liturgickém roce připadá masopust na začátek měsíce března. 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 3. března prožijeme dopoledne kostelní 
masopust se zabijačkou v Blansku. Bohoslužby začínají v 9:00 hodin v kostele a po nich 
následuje program na farní zahradě. 
Těšíme se na účastníky v maskách, které čeká malá odměna!    

POPELEČNÍ STŘEDA, ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NA SLAVENÍ VELIKONOC
připadá  na středu 6.3. 2019, kdy budeme slavit postní bohoslužby na těchto místech:
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…
Upřímně vás zveme k slavení tohoto významného svátku! 



SVÁTOST POKÁNÍ, POSTNÍ ZPOVĚĎ
Na Popeleční středu 6.3. a o první postní neděli 10. 3. Bude při všech bohoslužbách vysluhova-
ná svátost Pokání s veřejnou zpovědí. Připravme se na tyto vzácné chvíle smíření a odpuštění 
doma, inspirací, ať je pro nás text ve zpravodaji viz. níže.

ZPĚVNÍK
Mnozí jste si již všimli nebo využili…ostatním nabízíme. Naše zpěvníky, kancionály za dobu 
svého používání jevili už známky „opotřebení“. To je dobře, že je používáme a neleží někde 
na poličce. Podařilo se nám zajistit opravu stávajících zpěvníků, aby nám mohli dobře sloužit 
dál. Bohu k oslavě a nám k duchovní radosti a povzbuzení. Můžete si vyměnit svůj zpěvník 
za nový. Informace podáváme při každých bohoslužbách.

INTERNETOVÉ STRÁNKY
Po delší době se nám podařilo inovovat naše internetové stránky: www.drevenykostelik.cz
Podívejte se na ně. Jakékoliv návrhy na zlepšení, opravy a úpravy uvítáme. Dejte vědět. 
Sledujte jejich obsah, zajímají nás vaše poznatky.

MODLITBY
V modlitbě máme obrovskou sílu a duchovní moc. Každý máme na srdci nějaký modlitební 
úmysl.
Chválu, díky, prosby, vyznání…Napište to, co Vám leží na srdci na kousek papíru, dejte 
bratru faráři. Zahrne Vaše prosby do společných přímluvných modliteb. Můžete se i vložit 
do schránky přímo v kostele. Společně se modlíme také na všechny modlitební úmysly v zá-
věru biblických hodin. Můžete dát konkrétní modlitební úmysly za nemocné, životní jubilea, 
osobní starosti…jak máte na srdci.

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V měsíci březnu nás čekají každoroční, výroční shromáždění. 
Zhodnotíme na nich službu, práci i hospodaření našich farností za L.P. 2018.
Srdečně vás všechny zveme. Rádi seznámíme s výsledky života našich společenství.
Výroční shromáždění se konají v neděli 17.3. ve 14:15 hodin ve Vyškově 
a v neděli 24.3. v 9:00 hodin v Blansku.
Těšíme se na setkání. Členové rad starších.

ZMĚNA ČASU
Už tento měsíc, na konci března, se bude měnit čas na tzv. letní. Opět budeme 
30. na 31. březen 2019, 2:00 -> 3:00 posouvat hodiny dopředu. Pozor ať nepřijdete 
do kostela po bohoslužbách!

POTŘEBUJETE SI POPOVÍDAT, NĚCO PROBRAT  NEBO  DOMLUVIT,  
S BRATREM FARÁŘEM?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem 
Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami nebo po nich.

Úřední hodiny ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku, jsou: 
- KAŽDÉ PONDĚLÍ od 16:00 do 18:30 hodin
- KAŽDÝ PÁTEK od 16:00 do 17:15 hodin ... nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768.



PROŽILI JSME

SLAVNOST HROMNIC 2. A 3. ÚNORA L.P. 2019

V sobotu a neděli 40. dne po naroze-
ní Páně se konala slavnost Hromnic. 
Působivá atmosféra všech bohoslu-
žeb byla dotvořena slavností světla.  
Ať 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 Hrom-
nice letos sice nebyl sníh, ale přišel 
o pár dnů později. 

Přinášíme fotografie z různých míst 
našich farností na vyškovsku včetně 
udílení tzv. Blažejského požehnání.

JEŽKOVICE

ROUSÍNOV



VYŠKOV

DALŠÍ POZVÁNÍ PRO VÁS
BIBLICKÉ HODINY 
Přátelská a příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible, výkladem jejího svědectví 
pro náš současný život. Často lidé říkají: „Bibli čtu nebo jsem čet a nerozumím tomu….“  
„Proč nepřijdeš na biblickou hodinu? 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! 
Nabízíme možnost konání biblických hodin i mimo Blansko a rádi. Ozvěte se, kdo a kde 
byste měli zájem o tento druh setkávání. Prosíme o odpovědi na otázku: „Chcete mít u vás 
biblické hodiny“?



NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát a rozumět biblickým příběhům 
a základům naší křesťanské kultury. Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu do života?
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:00 hodin a druhá v pátek v 18:30 hodin 
v Blansku.
Nabízíme možnost konání setkání pro děti i mimo Blansko a rádi. Ozvěte se, kdo a kde byste 
měli zájem o tento druh setkávání. Prosíme o odpovědi na otázku: „Chcete mít u vás setkávání 
pro děti, klidně i doma ve vaší rodině“?

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.

JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH
V měsíci březnu se sejde rada starších na svém jednání v pondělí 18. 3. v 18:30 hodin 
v Blansku. 
Ve Vyškově ve středu 12.3. v 18:00 hodin. Přijďte! Zveme k účasti. 

SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Další přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují v roce 2019.
Setkáváme se v sobotu 9.3. v 16:30 a v 17:30 hodin. 

SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Pokračují přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2019
o Velikonocích. Setkáváme se v pátek v 18:30 hodin. 

SETKÁVÁNÍ CHLAPSKÉ SKUPINKY
Pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností ve společenství mužské skupince.
Setkáme se v pátek 22.3. v 18:30 hodin. 

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.

VÝZVA PRO VÁS
DOBROVOLNICVÍ ANEB RŮZNÉ SLUŽBY VE FARNOSTI „PO DRUHÉ“

V únorovém čísle farního zpravodaje jste četli:
„Každý máme svoji práci, rodinu, povinnosti, koníčky…ale když se najde více lidí, kteří, 

jako dobrovolníci, udělají ve farnosti různé maličkosti, nebudeme mít „uštvaného faráře“, 
který musí stihnout všechno možné, co mohou udělat další a on se může více věnovat nám… 
a stejně není v silách jednoho člověka, obsáhnou všechno. 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně očekáváme nebo chceme po vlastním faráři? 
Mám kolikrát pocit, že to vědí jenom snoubenci, kteří chtějí svatbu. To se dveře „netrhnou“… 



Ale slavit v hojnějším počtu bohoslužby, aby když už do obce farář jede, byla jeho služba 
„využitá“, chtít biblické hodiny, mít zájem poslat děti do hodin náboženství… na to už nemám 
po většinou čas a je pro většinu lidí všechno ostatní přece důležitější. Najdou se mezi námi 
dobrovolníci pro farní společenství?
Když byste to „o sobě“ věděli, nebojte se „o sobě“ říci!
Co je konkrétně potřeba?

Na prvním místě zájem o život, podpora a budování společenství farnosti. Napadlo vás, 
třeba…jaká by to byla síla, kdybychom každý z nás za rok přivedli do naší farnosti jednoho 
člověka?  Proč ne?

Co je konkrétně potřeba? 
Malá praktická nabídka:
Kostel, fara v Blansku, ale na dalších místech se to také týká péče místní kapli, kostel…

Úklid sálu, sociálního zařízení a farní kuchyně.
Údržba chodníku kolem fary a kostela.
Sečení trávy na farní zahradě a kolem kostela. 
Roznášení Farního zpravodaje.
Péče o květinovou výzdobu v kostele.
Péče o květinovou výzdobu na faře (v oknech podle ročního období). 
Provázení turistů s výkladem v kostele.
Pomoc p. kostelníkovi při úklidu a přípravě kostela před svátky. 
Psaní článků a příspěvků do Farního zpravodaje.
Fotodokumentace bohoslužeb a farních akcí.

Čtení biblických textů při svatebních a pohřebních obřadech.
Přímluvné modlitby při bohoslužbách.
Hudební doprovod při bohoslužbách na varhany.
Zaučení dalších zájemců o doprovázení bohoslužby hrou na varhany.
Doplnění hudebního doprovodu dalšími hudebními nástroji (kytara, housle…)
Zpívat v pěveckém sboru při bohoslužbách.
Vítání příchozích na bohoslužby.
Úvodní modlitba před bohoslužbou.

Doprovázení bratra faráře na bohoslužby do dalších míst ve farnosti.
Návštěvy lidí a příprava bohoslužeb v blanenském Senior centru.
Hlavní organizaci větších setkání ve farnosti (farní masopust, farní Silvestr, 
zahradní slavnosti…)
Pomoc při dílčích úkolech větších setkání ve farnosti (farní masopust, farní 
Silvestr, zahradní slavnosti…)
Spravování a aktualizace webových stránek farnosti.
Návštěvy a povzbuzení nemocných.
Návštěvy a povzbuzení vlažných členů farnosti.



Zajištění dopravy na bohoslužbu pro starší věřící.
Zapojení se do biblických hodin.
Zapojení se do modlitebního společenství.
Příprava a distribuce pozvánek na akce a setkání.

Budeme provádět volbu členů do rad starších. Lidí ochotných spolupracovat na řízení a službu 
ve farním společenství. Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste chtěli být členy rady starších?
Samozřejmě dalším nápadům a postřehům se meze nekladou.
Prosím, dejte o sobě vědět bratru faráři. Kdykoliv, jakkoliv s čímkoliv!!!

Takhle začínala prosba v únorovém čísle farního zpravodaje. Víte, jak dopadla? Posíláme 
farní zpravodaj elektronicky na 1462 adres a 600 ks doručujeme do schránek. Jenom jeden 
jediný bratr Michal Tesař z Blanska se ozval, že by byl ochotný pomoci s roznášením 
farního zpravodaje v okolí svého bydliště. Jinak nikdo nic…
Kdyby přeci jenom v někom z vás byla ochota s pomocí, určitě se ozvěte.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
VÍTE ODKUD K NÁM TATO SLOVA PŘIŠLA??? 

Kdo se hlásí ke křesťanské víře a zúčastňuje se bohoslužeb, slýchá také některá slova znějící 
cizokrajně. Třeba tuší, co znamenají, ale nedovedl by je vysvětlit. Vybrali jsme deset takových 
slov a pokusíme se jim lépe porozumět.

1. slovo CÍRKEV vzniklo z řeckého KYRIAKÉ, to je PÁNŮV nebo PÁNĚ. Je to tedy rodina 
Pánova, společenství Pána Ježíše.

2. slovo BIBLE k nám také přišlo z řečtiny, kde zní BIBLOS a znamená KNIHA. Bible je 
sbírka 66 knih s poselstvím o Boží lásce, které se dělí na Starý a Nový zákon.

3. slovo ŽALM bylo původně řecké – PSALMOS, česky PÍSEŇ. Ve Starém zákoně je celý 
oddíl 150 žalmů, ve kterém najdeme písně, modlitby, chvály Boha i poučení.

4. slovo EVANGELIUM k nám připutovalo taktéž z Řecka. Česky znamená DOBRÁ ZPRÁVA 
nebo DOBRÉ POSELSTVÍ o lásce Boží v Ježíši Kristu.

5. EPIŠTOLA je z řeckého EPISTOLÉ, to jest DOPIS. V Novém zákoně je 21 epištol, urče-
ných křesťanům.

6. slovo AMEN pochází z hebrejštiny, tedy z řeči, kterou mluví Židé. Je to slavnostní závěr 
modlitby a znamená TAK STAŇ SE, nikoliv tedy „konec“.

7. slovo APOŠTOL je původem řecké – APOSTOLLOS a znamená VYSLANÝ, myslí se 
Bohem nebo Kristem.

8. slovo TALÁR je z latinského TALARIS, to jest „šat sahající až po kotníky“. Dnes tak na-
zýváme bohoslužebné oblečení duchovních.

9. slovo ŠTÓLA bylo řecké označení pro ženský šat – STOLA. Dnes je to pojmenování pruhu 
látky položeného na kněžském taláru.

10. slovo BIRET je z latinského BIRETUM a je to pokrývka hlavy pro duchovní.     



NA HLUBINU
Od nového roku nás prováz˝Í nový seriál na pokračování s názvem: „Na Hlubinu“.
Jeho snahou je povzbuzení k hlubšímu vyučování ve víře a probírání náročnějších témat pro 
každodenní praxi v našem životě s Bohem i jeho nárocích na nás!

T Ř E T Í  D Í L :
Izaijáš 8,11-13: „Vždyť toto mi řekl Hospodin, když mě uchopil za ruku a varoval mě, abych 
nechodil po cestě tohoto lidu: Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho, 
z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte. Hospodin zástupů – jen on vám budiž svatý; 
jen jeho se bojte, ať on je předmětem vaší bázně.“ 
Pátá kniha Mojžíšova 10:17-19: „Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh 
veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale 
zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta, 
neboť jste byli hosty v egyptské zemi.“

Strach z muslimů a islámu je hlavní překážkou, proč křesťané v Evropě s muslimy ne-
sdílí evangelium a své životy. Podle průzkumu ČEA dokonce 44 procent křesťanů považuje 
muslimskou imigraci za hlavní hrozbu pro Českou republiku. Není nic špatného se obávat 
muslimů, kteří propagují násilí a terorismus a jejichž jediným cílem je zničit svobody, 

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
ČTVRTÝ DÍL: Jak mohl Kristus odčinit hříchy lidí všech dob?
Dobrý večer,
začetl jsem se do duchovních textů a nejsou mně srozumitelná slova o Ježíši, že „svou lidskou 
smrtí na kříži odčinil hříchy lidí všech dob“ Rozumím větě: „Svou bolestí se sjednotil se všemi 
trpícími a dal utrpení smysl“. Asi mi chybí znalost hlubšího kontextu. Lze ve zkratce naznačit, 
jak mohl Kristus přijetím svého utrpení na kříži vzít na sebe hříchy lidí všech dob?

Bůh není omezený ani prostorem ani časem dává lidem, tj. každému z nás osobně, Ježíše 
Krista jako „Spasitele“ (neboli zachránce). Zachránce nepřichází jen proto, aby s lidmi posti-
ženými nějakým trápením solidarizoval, ale aby je z jejich ohrožení také vytrhl. S nasazením 
vlastního života. 

Můžeme pomyslet na hasiče, člena horské služby, ale i na lékaře či policistu při rizikovém 
zásahu. Ne vždy vyváznou bez zranění. Mnohdy na sebe naopak berou celou tíhu chybného 
jednání druhých lidí, protože ti si už sami pomoci nemohou (např. člověk v hořícím domě). 

Bible nám dává svědectví o oběti Ježíše Krista za vyvážení veškeré tíhy „hříchů lidí všech 
dob“. Paralela s „obyčejnými záchranáři“ asi není úplně přímočará, nicméně určitým vodítkem 
k porozumění být může, vidíme-li v Ježíši Kristu nejen člověka, ale současně i Božího Syna, 
který se stal jedním z nás. 

Pro Boha čas ani místo nehrají zásadní roli. Bible nám jej představuje jako bytost všudy-
přítomnou a nadčasovou. Je stvořitelem všeho, a tak není omezený ani těmi nejzákladnějšími 
kategoriemi života, mezi něž právě čas a prostor patří – i ty jsou součástí jeho stvoření. Plynutí 
času, které my vnímáme jako proces, je u Boha „stálé nyní“. Celé dějiny má jako na dlani, proto 
je myslitelná i jediná oběť Božího Syna za „hříchy lidí všech dob“, uskutečněná pochopitelně, 
z pohledu dějin, na konkrétním místě a v konkrétním čase.



na nichž je Evropa založená. Bylo zcela normální, že se Ananiáš bál arci-pronásledovatele 
křesťanů Saula. Většina evropských muslimů ale nejsou ani teroristé ani radikální islamisté, 
kteří by chtěli násilím prosadit nadvládu Islámu nad Evropou.

Až příliš mnoho strachu z muslimské imigrace přitom pochází z nejrůznějších konspi-
račních teorií. Jednou z nejvlivnějších konspiračních teorií, která se mezi křesťany i ne-
křesťany uchytila, ač mnozí neznají její skutečný název ani původ, je tzv. teorie Eurábie. 
Její autorkou je Gisele Littmanová píšící pod jménem Bat Ye’or, která v roce 2005 napsala 
knihu Eurábie: Euroarabská osa. Littmanová a mnoho proponentů této konspirační teorie 
jsou přesvědčeni, že evropští muslimové chtějí nastolit nadvládu islámu v Evropě ve formě 
islámského chalifátu, přijmout právo šarí’a jako novou ústavu, a hlavním nástrojem získání 
nadvlády jim má být především vyšší plodnost a imigrace muslimů. Původní teorie byla 
založena na tvrzení, že evropští politici v sedmdesátých letech uzavřeli dohodu s arabskými 
státy, že se výměnou za ropu obrátí proti Izraeli a přijmou muslimské imigranty. Evropa 
podle této teorie nakonec bude zcela islamizována masivní plánovanou imigrací a vlastně 
kolonizována. Muslimové vytvoří no-go zóny, poté získají většinu nad městy, pak politickou 
většinu a evropští politici nebudou s to agresivním nárokům muslimů odolávat a muslimská 
kultura nakonec zcela vytlačí demokracii i západní a křesťanské hodnoty. Eurábie se stane 
centrem světového džihádu s ohromnými ekonomickými zdroji. To vše je pak skrytě pláno-
váno evropskými elitami, takže se strach z muslimů navíc kombinuje s euroskepticismem.

Je notoricky známé, že konspirační teorie je těžké dokazovat a vyvracet. Korigovat 
nepravdy či polopravdy ne vždy funguje v přesvědčování druhých. Plodnost muslimů je 
skutečně vyšší než v obecné populaci, ale postupně se v dalších generacích začíná blížit 
populačnímu průměru. Stejně tak není zcela jasné, proč by elity EU usilovaly o islamizaci 
Evropy, která by zlikvidovala i je samotné. Ale v tom asi není jádro naší reakce na strach 
z muslimů. Ano jejich integrace v Evropě se v mnoha místech nedaří, radikalizovaní isla-
misté představují bezpečnostní hrozbu, velká část politické DNA islámu není kompatibilní 
s demokratickými principy, existují studie tajných šaría’tských soudů ve Velké Británii 
i jinde, ale jak reagovat jako křesťané s myslí upřenou na Hospodina? Inspirací v tomto 
ohledu může být prorok Izajáš. I v Izajášově době se lidé báli, že přijdou o vše, co je 
jim drahé, byli vyděšení a v obavách z cizího nebezpečí. V takových dobách je ideální 
podhoubí pro konspirační teorie. Bůh ale Izajáše varuje: „Neříkejte spiknutí všemu, čemu 
tento lid říká spiknutí; toho, z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte. Hospodin 
zástupů – jen on vám budiž svatý; jen jeho se bojte, ať on je předmětem vaší bázně.“ Tyto 
verše ukazují na účel mnoha konspiračních teorií – jejich cílem je vyvolat strach – strach 
z lidí a paniku. Stejně ale ukazují na řešení, kterým je bázeň před Hospodinem. Čím 
větší máme pokoru a bázeň před Hospodinem, tím větší odolnost máme před předsudky, 
obavami a konspiracemi všeho druhu. Jen v důvěře v Boha jsme schopní důvěřovat i síle 
Kristova evangelia a našich hodnot. Přistupovat realisticky ke skutečným problémům 
a řešit je, i být činiteli pokoje uprostřed neklidu a sdílet evangelium s muslimy kolem nás. 

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 modli-
tební 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 březnu 2019, společně prosíme za: 
 to, aby naše bázeň před Hospodinem, blízkost a důvěra v něj přemáhala veškerý strach 

i konspirační teorie.  
 to, aby mnoho muslimů slyšelo evangelium a obrátilo se ke Kristu. 
 odvahu pro křesťany obrácené z muslimského prostředí přijímat do svých společenství. 
 ochranu i moudrost muslimů, kteří se stali křesťany, jak žít i když je jejich rodiny zavrh-

ly nebo jsou ohroženi na životě.  
 uprchlíky v České republice. Aby jim církev byla pomocí a domovem tam, kde je třeba. 
 čínské křesťanské žadatele o azyl v ČR. Za spravedlnost a Boží milost v celém procesu 

u odvolacích soudů.  
 štědrost naší země vůči těm, kdo u nás hledají útočiště před pronásledováním a válkou 

i moudrost v tom, jak je integrovat a pomoci jim pochopit a ctít naši kulturu a právo. 
Evropu a její ochranu před rostoucím nacionalismem, xenofobií a populismem.  Amen.

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2019
Pátek 1. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota 2. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Vítějeves Obřadní síň úřadu městyse
17:30 Lysice Obřadní síň úřadu městyse

Neděle – 8. neděle po Zjevení 
Páně

Text evangelia: Lukáš 9,28-36
Zpíváme píseň:

3. 3. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostelík
10:00 Blansko Farní masopust
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 úřadu městyse

Popeleční středa

Text evangelia: Matouš 6,16-21
Zpíváme píseň: 238

6. 3. 13:00 Račice Sbor Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:00 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně

Pátek 8. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 9. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. Kontakt: telefon na far-
ní 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 i naše zamyšlení:
Pan farář se ptá kluka v náboženství: „Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlé 
líce. To je od zubů?“ „Ne, od modlitby…“ „Ale nekecej…“ „Nekecám. Včera 
jsme se spolu celá rodina modlili Otčenáš, a když jsme došli po ‚zbav nás zlého‛, 
otec se podíval na mámu a ona si toho všimla.“

Neděle – 1. neděle Postní

Text evangelia: Lukáš 4, 1-13
Zpíváme píseň:  246

10. 3. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 15. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 16. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 2. neděle Postní

Text evangelia:   
Lukáš 13, 31-35
Zpíváme píseň:  235

17. 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

Pátek 22. 3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 23. 3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 3. neděle Postní

Text evangelia:  Lukáš 13, 1-9
Zpíváme píseň:  244

24. 3. 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centrum
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 29.3. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 30.3. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 4. neděle Postní

Text evangelia:  
Lukáš 15, 1-3. 11b-32
Zpíváme píseň:  238

31.3. 8:00 Boskovice Kaple sv. Rodiny Senior centrum
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


