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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 LISTOPAD:
Ježíš řekl: “Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.
Věříš tomu?“
(Janovo evangelium 11,26)
Otevřený konec?!
Je listopad. Protože už je hodně brzo tma a protože nás už v obchodech upomínají, abychom se už
začali zařizovat na vánoční svátky, jsme tak možná trochu v pokušení si říkat, že to není úplně daleko
od věci. Čas plyne tak rychle a než se nadějeme, bude konec kalendářního roku. Zkusme to ale brát
sportovně, nechme se tímto obdobím lehce vyzkoušet: strhává nás více dění tohoto světa nebo sledujeme
bedlivěji to, co se s námi odehrává na duchovním poli?
Možná bychom měli věci dotahovat do konce, poctivě je uzavírat. A opravdu, tímto měsícem se nám
uzavírá další liturgický rok. Ještě než v prosinci začne Advent a s ním rok další, nový. Vůbec nepochybuji
o tom, že o Silvestru zavzpomínáme na to, jaký byl tento kalendářní rok. Ale jak uzavřeme ten končící
liturgický rok dříve, než se začneme na začátku dalšího připravovat na příchod Spasitele?
Jaký vlastně ten náš končící liturgický rok byl? Tentokrát nás při bohoslužbách provázel evangeliem
apoštol Marek. Markovo evangelium je krátké, a proto jsme poměrně často slyšeli i Boží slovo zapsané
evangelistou Janem. Ale zpět k Markovu evangeliu – jak začíná? Samozřejmě první kapitolou a prvním
veršem, v tomto případě ovšem i explicitním začátkem: „Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.“
(Marek 1, 1) Možná jste si už někdy položili otázku, že je to poněkud divný začátek. Evangelium vypráví
o Ježíšově dobré zprávě, kterou nám přináší, a hned na začátku se o Ježíšovi dozvídáme úplně vše: je
Kristus, což znamená řecky totéž, co hebrejské Mesiáš, a je Syn Boží. Nevěděli jsme tedy už od počátku
všechno? Co jsme se za celý ten rok dozvěděli o Ježíši nového?
Marek nám hned od začátku napovídá jednu velmi důležitou věc – i když budeme s Ježíšem, o kterém už víme, kdo je, budeme stále na cestě. Když na ní s ním vytrváme, budeme ho poznávat stále víc
a víc. Letos jsme poznávali jeho lásku k nám, když křísil z mrtvých, poznávali jsme jeho soucit, když
uzdravuje nemocné, jeho moc, když tiší bouři, jeho pevnost, když stojí tváří tvář v léčkách zákoníků,
kteří ho chtějí chytit za slovo, jeho důvtip a trpělivost, když vyučuje na cestě víry své učedníky, i jeho
poslušnost, protože podle vůle nebeského Otce došel bez sebemenšího lidského pochybení až na kříž.
Letos to ale nebylo všechno, konec zůstává otevřený! Jak to myslím? Markovo evangelium samozřejmě končí závěrem. Jsou to verše 9 až 20 šestnácté kapitoly. V Bibli se ale v poznámce k textu dozvíme,
že ne všechny nalezené rukopisy evangelia tento závěr obsahovaly. Namísto toho končily veršem 7 a 8:
„Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: „Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám
řekl.“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se
bály.“ V takovém případě ovšem, co dál? Nikomu nic neřekly… Právě že teprve dále následuje všechno,
dále píšeme evangelium každý sám. Vždyť z těchto dvou veršů víme tolik! Spatříme Jej. Budeme žasnout
nad tím, co vprostřed nás bude konat. A nemáme se bát o tom mluvit.
Pane, prosíme Tě, buď stále s námi. Dávej nám sílu zříkat se tohoto světa, abychom Ti mohli být
každý den blíže a blíže. Dávej nám odvahu nebát se o Tobě hovořit. Učiň nás natolik silné, abychom Tě
v každé situaci mohli beze strachu následovat. Amen.
bratr Michal Hvězda

MODLITBA
Pane, prosím Tě v tomto čase o útěchu. Ztráta nejdražších nám dává pokoru
v uvědomění si, že jsme zde na zemi hosty… a tak Tě prosím o sílu sklonit se před
Tvou vůlí a přijmout ji v jistotě, že bez Tvé vůle nám nespadne ani vlas z hlavy
a všechno, co činíš, je správné. Nemohu tomu všemu rozumět, ale v tichosti šeptám:
buď vůle Tvá.
I já jsem stvořená s prachu země a v prach se obrátím. Nic nemůže změnit zaslíbení,
která jsi nám dal. Ať jsem teď živá zde na zemi nebo budu umírat a půjdu k Tobě,
budu patřit jenom Tobě a ničeho se s Tebou nemusím bát! Amen.
sestra Eva Ševčíková

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
24. –27. NEDĚLE PO SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH
1. 11. Mučedníků a svědků Páně
– Všech svatých

2. 11. Památka zesnulých – Dušičky

25. 11. Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.
SVÁTKY V MĚSÍCI LISTOPADU
1. listopadu – Všech věrných svědků a mučedníků Páně lidově tzv. Všech svatých aneb svatí
mezi námi, svatost pro normální lidi !?
Všichni lidé jsou povolaní být svatými. Naše křesťanská svatost, ke které jsou povoláni všichni, se
uskutečňuje různými způsoby, které odpovídají různým podmínkám a životnímu stavu každého jednotlivce. Věčnou hodnotu všemu, co děláme, dává láska.
Tím, že svůj život žijeme s Ježíšem, můžeme se od Něho učit žít a vnímat, jak se chovat i v nejobyčejnějších situacích, ze kterých se skládá život každého z nás. Především ale vidíme, jak dokáže skloubit
lásku k nebeskému Otci s láskou k lidem, jak dokáže skloubit modlitbu a jakoukoliv práci. Jeho srdce
je plné lásky, a to jak k nebeskému Otci, tak k lidem.
Svatost a to kým člověk skutečně je poznáváme především růstem lásky. Důležité je to, co mě vede
k růstu lásky. Láska dává hodnotu všem oblastem našeho života. Láska totiž ruší jakékoliv napětí a dává
věčnou hodnotu všem našim činnostem. I těm, které se z lidského hlediska zdají přízemní, banální
a bezvýznamné...
Každý se stává svatým tím, když v lásce dělá to, co dělat má...
2. listopadu - Všech věrných zemřelých aneb co bude po smrti, potkáme své blízké, až zemřeme?
Listopadový vítr shazuje listí ze stromů a skládá je jako žlutý koberec na hroby. Zasypává stejně hroby
ozdobené jako ty opuštěné.
ZNOVU SE SEJDEME, JESTIŽE VĚŘÍME V JEŽÍŠE, JAKO SVÉHO OSOBNÍHO SPASITELE!
Poznáme po smrti v Bohu své blízké? Nebo už nebudou existovat žádné osobní lidské vztahy? Naše živá
víra nám dává oprávněnou jistotu naděje, že se ve smrti znovu s našimi milovanými shledáme. Budeme
s nimi prožívat společenství.
Uvěznění příslušníci odboje za 2. světové války psali z vězení krátce před popravou svým ženám a dětem: „Znovu se setkáme.“ Láska je silnější než smrt. Smrt ji nemůže zničit. Ve smrti nevypadáváme
z milující Boží náruče. Nevypadáváme ani z lásky svých bližních. Smrtí naše láska k druhému člověku
dostává nový rozměr!

Jaké to setkání u Boha bude? Jistě to nebude jako setkání třídy po třiceti letech, kde se jen pořád vypráví,
co všechno se stalo. Bude to spíše setkání a sjednocení bez přílišných slov. Ale všechno to, po čem jsme
v lásce toužili, dojde naplnění. Naznačuje to apoštol v prvním listu Korinťanům: „Co oko nevidělo, co
ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1. list
Korintským 2,9). I po smrti si uchováme osobní vztah k těm, které jsme milovali. Náš vztah už nebude
zatemňovaný našimi chybami a slabostmi.
Setkání s někým, kdo nám uškodil?
Možná někdo má i obavu, že se v nebi setkáme s někým, kdo nás hluboce zranil nebo s kým jsme byli
v neustálém konfliktu. Ale můžeme důvěřovat tomu, že tito lidé budou od základu proměnění, tak jako
budeme proměnění i my. Máme naději, že setkání bude jiné než na zemi. A láska k těm, kteří jsou nám
tady na zemi nejbližší, se láskou k druhým nijak neumenší. Naopak se znásobí.
25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále aneb svátek nějakého triumfu?
Mohlo by se zdát, že svátek Ježíše Krista Krále živí v křesťanech to, co nazýváme „triumfalismem“
vědomí o nadřazenosti a svrchované moci Krista a církve. Tento svátek má ale ve skutečnosti zdůraznit
„jiný“ a duchovní ráz Kristova království. Ne povzbuzovat v hledání mocenských prostředků církve.
Je potřeba se podívat na biblické texty, které jsou k bohoslužbě o Slavnosti Ježíše Krista Krále vybrané: „Moje království není z tohoto světa…“ (Jan 18,35). „Otec nás vytrhl z moci temnoty a převedl
do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů“ (Koloským 1,13-14).
Ježíš Kristus je králem. Křtem jsme se stali součástí královského národa. Kristovo království ale neznamená tyranskou a bezohlednou vládu nad stvořením. Kristus je ten, kdo vládne, ale i slouží. Ten,
kdo soudí spravedlivě, protože neposuzuje podle zdání, ale hledí do srdce. Kristus je ten, kdo přináší
a nese lásku i pokoj.
Nejlepším způsobem jak můžeme prožívat svou nadpřirozenou královskou důstojnost, královských
Božích dětí, je objevovat a uskutečňovat svůj jedinečný lidský životní úkol, aby tak svět mohl být
prostoupen duchem Kristovým – duchem lásky, spravedlnosti a pokoje.
Království Boží spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. (Římanům 14,17)
Buď vidíme Boží obraz ve všech stvořených věcech, nebo ho nevidíme vůbec…
Svět je chrám. Smyslem modlitby a duchovního hledání je uvidět pravou skutečnost, pravý Boží svět,
který je našim očím zatím skrytý. Tento Boží svět nazýváme Božím Královstvím.
Základem tohoto království je Bůh, dobro a láska. V Boží přítomnosti žijeme již nyní, jsme jí stále zcela
obklopení - i teď, když čtete tyto řádky. Jen je třeba otevřít své nitro jeho přítomnosti. Bůh pod tebou,
Bůh před tebou, Bůh za tebou, Bůh nad tebou, Bůh v tobě.
Nedá se říci: ´Hle, je tu´ nebo ´je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lukášovo evangelium 17,21)
Ježíš se projevuje i poté, co vystoupil do nebe.
On totiž „ví a rozumí“. On prožil to, co my.
Proto k němu můžeme přistupovat s důvěrou.
On vidí do srdce... Naštěstí!

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
Pobožnosti na hřbitovech.
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých hřbitovech. V sobotu
3.11. v 15:15 hodin v Rudici, v neděli 4.11. ve 14:30 hodin v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích.
Srdečně zveme.
VERNISÁŽ SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ A OZNÁMENÍ V BLANSKU
V neděli 25. listopadu 2018 se bude při bohoslužbách konat vernisáž svatebních oznámení a fotografií
ze svatebních obřadů uskutečněných v našich farnostech v tomto roce. Bude to zajímavá podívaná!!!
Letos bude výstavka doplněná i o fotografie z křestních slavností, které proběhly během celého roku.

FARNÍ SILVESTR V NEDĚLI 25. 11. 2018 V JEŽKOVICÍCH.
Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej připravujeme, jako Silvestr. Svět
kolem nás slaví poslední den v roce – Silvestr 31.12. každý rok, se vším všudy. My, jako křesťané, máme
ještě jeden konec roku tj. toho liturgického. Slavnost Ježíše Krista Krále. Tradičně pojede autobus, který
vás sveze ze všech obcí do Ježkovic. Nejprve prožijeme bohoslužby ve 14:00 hodin v kapli u hřbitova.
Potom se vydáme do místní krásné sokolovny, kde nás čeká bohatý program. Bude hrát a zpívat kapela
„Nota Bene“ z Černé Hory a tombola. Věci duchovní, přátelské, společenské a občerstvovací budou
v souladu! Udělejte si určitě čas a přijďte i jeďte!
Farnost vypravuje autobus, na dušičkových bohoslužbách dostanete program z jednotlivých míst.
KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem Kopeckým,
zastihnete jej před a po bohoslužbách v kostele,
ÚŘEDNÍ HODINY, ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku , jsou:
- KAŽDÉ PONDĚLÍ od 16:00 do 18:30 hodin
- KAŽDÝ PÁTEK od 16:00 do 17:15 hodin
nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768.

PROŽILI JSME
PRVNÍ ŘÍJNOVÁ NEDĚLE V BLANSKU
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, sadů
a vinohradů. Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly země. Díkůvzdání za úrodu jsme
prožili v neděli 7. 10. 2018 u nás, v Husově sboru, dřevěném kostele v Blansku. Bratři a sestry
přinesli něco ze své úrody s sebou na bohoslužby.

Někteří si přáli, aby slavnost Díkůvzdání byla poděkováním za všechno živé i za zvířátka.
Po bohoslužbách následovalo požehnání zvířátkům před kostelem.

Koláče, čerstvý mošt atd. rozdávaly naše zpěvačky, z pěveckého sboru, po bohoslužbách všem
účastníkům na cestu domů. Prožili jsme krásnou požehnanou neděli. Bohu díky. Rada starších
BESEDA S POUTNÍKY
Po bohoslužbách, v pátek 19.října 2018, jsme se setkali v hojném počtu s našimi poutníky, kteří
byli v září, v Izraeli. Viděli jsme výbornou prezentaci letošní poutě do Svaté země, kterou připravila
Jitka Borková. I my ostatní, jsme tak mohli „navštívit“ Svatou zemi. Skvěle připravené fotky, slovo
průvodce a výborné občerstvení naplnilo tento požehnaný večer. Bohu díky! Věříme, že při další
možnosti navštívíme Izrael i my další, protože ti, kdo tam byli, se tam moc rádi podívají opět!

DALŠÍ POZVÁNÍ PRO VÁS
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.
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?
Srdečně Vás zveme.
Jedna skupinka má své setkání každé úterý v 16:00 hodin a druhá
v pátek v 18:30 hodin v Blansku na vesnicích se domlouvejte s bratrem farářem.
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci listopadu se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 19.11. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 21.11. v 18:30 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti. Dagmar Bačkovská a Vladimíra Pečenková

RÁDI ZPÍVÁTE NEBO HRAJETE
NA NĚJAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ?
Setkáváme se každý pátek v 18:30 hod.
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 tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. Nebojte o ni
požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru faráři a domluvte se s ním.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU • Začínáme přípravy pro snoubence na svátost
manželství, kterou si darují v příštím roce 2019. Začínáme ve 48. týdnu/
SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU • Začínáme přípravy pro dospělé
na křest, který přijmou v příštím roce 2019 o Velikonocích. Začínáme ve 48. týdnu/
VÍTE O NAŠEM FACEBOOKU? • Váš všechny, kdo máte Facebook, a doposud jste nás tam nenašli,
zveme na naši facebookovou stránku – Dřevěný kostelík Blansko. Tam se můžete podívat do galerie,
na naše události, informace a aktuální příspěvky – či ohodnotit naši stránku a dát „like“.

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – tak jako minulé roky bude opět vydán kalendář 2019 farností
Blansko a Vyškov, prosím, pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští rok.

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Každého, tu a tam napadne, na co by se chtěl zeptat…otázky na které hledá odpovědi. Možnost ke sdílení je na každé biblické hodině i při vzájemných rozhovorech. Začínáme nový seriál na pokračování
ve farním zpravodaji s názvem: „OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ“.
Každý se může zapojit, ptejte se!!!
PRVNÍ DÍL: „Sen? Může Bůh promlouvat skrze sny?“
Může Bůh i v současnosti komunikovat s člověkem skrze sny, nebo tato možnost byla k dispozici pouze
v biblických časech? Nejsem pokřtěný, ani jsem nebyl věřící, do kostela na bohoslužby nechodím, znám
zpaměti jenom Otčenáš, nicméně průběh života a jeho situace mě přivedli ke studiu Bible. K Novému
zákonu (Matouš mně sedl nejvíce) se vracím opakovaně, nacházím tam odpovědi na některé otázky. Nicméně, od jisté doby se mně čas od času zdají sny, odlišné od těch běžných, velice osobní setkání s Ježíšem
apod. Nevím, jedná se o výplod mé fantazie nebo může to být slovo od Boha.
Bůh k nám mluví mnoha způsoby
Bůh, může mluvit skrze sny, stejně jako v biblických dobách, ale není to tak jednoduché. Sny, ale
i naše emoční stránka a představivost, jsou prostorem, kde se může projevit Boží vnuknutí, ale stejně tak
i pokušení. Nejčastějším zdrojem je nicméně naše lidská představivost a fantazie, někdy poněkud rozjitřená životními okolnostmi. Není úplně jednoduché rozpoznat, ze které s těchto tří oblastí pochází naše
snové obrazy. V naší křesťanské tradici existuje tzv. duchovní rozlišování (nebo „rozlišování duchů“),
podle jehož pravidel se dá při interpretaci snu postupovat. Nicméně o rady v této věci je vždycky dobré
požádat kněze nebo zralého křesťana ve Vašem okolí. V duchovním rozhovoru, nebo tzv. duchovním
doprovázení (pravidelné rozhovory po určitou dobu) je možné s takovým pomocníkem lépe porozumět
původu takovýchto vnitřních podnětů.
Je však potřeba říci, že sny představují spíše nepřímou cestou Božího promlouvání k lidem. Tím
hlavním způsobem, jak se vůči nám Bůh projevuje, je Bible. Je Božím slovem k nám! Četba Bible
a rozjímání, s vhodnou pomocí při výkladu, je jedna z hlavních cest k porozumění, jak k nám Bůh mluví.
Dalším důležitým zdrojem a pomocí je společenství církve.  Nevadí, že jste zatím nepokřtěný, to Bohu
nepřekáží v tom, aby se vůči Vám projevoval. Můžete chodit na bohoslužby a naslouchat četbě Bible,
stejně jako se modlit s ostatními. Už teď můžete oslovit některého kněze, nebo moudrého věřícího, aby
Vám pomohl na cestě víry. Víra je totiž něčím, co v člověku roste postupně a právě to, že jste začal mít
potřebu číst Bibli, je znamení rostoucího daru víry ve Vás. Možná ještě potrvá dlouhou dobu, než se
odhodláte k dalšímu kroku, například ve formě přípravy na křest, ale už teď se můžete scházet s věřícími
k modlitbě ve společenství, anebo při bohoslužbách. Svátosti, jako je například přijímání, jsou pak další
etapou, ke které třeba dojdete skrze křest…Přeji Vám v tom všem moudrost Ducha svatého.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
PROČ SE ŘÍKÁ: „LEŽÍ JAKO LAZAR“???
„Podívej se na něj, jak je nemocný a nemohoucí, leží tu jako lazar.“
Bible zná dva příběhy mužů jménem Lazar. Ten známější, ze kterého vzniklo úsloví o nemocném
člověku, je vlastně Ježíšovým podobenstvím o boháči a chudákovi z Lukášova evangelia.
Jeden boháč z tehdejších časů si potrpěl na nádherné a drahé oblečení, velmi rád hodoval a miloval
dobré jídlo. U vrat jeho domu lehával žebrák. Jmenoval se Lazar. Chudák, s vředy po celém těle, který
toužil alespoň po odpadcích z boháčova stolu. Ten jím ale opovrhoval.
Po čase oba dva, boháč i nemocný chudák Lazar, zemřeli. Boháč se ocitl v pekle, trpěl žízní. V dálce
uviděl Lazara sedět po boku samotného Boha. „Otče, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať namočí
své prsty do vody a svlaží mé rty“, prosil úpěnlivě žíznivý boháč. Jenže Bůh to viděl tak, že boháč si
užíval za svého života. Všechno, co směl, už za života vypil, a Lazar naopak za života na zemi velmi
trpěl. A navíc mezi Lazarem, Bohem a peklem, kde ležel boháč, byla nepřekročitelná propast. Boháči
nikdo nepomohl, tak jako za života nepomohl nikomu on.
A tak boháč, který si všeho v životě v nadmíře užíval, byl odsouzen k tomu, aby na věčnosti trpěl.
Do úsloví pak přešel příběh o nemocném a nemohoucím muži Lazarovi. Byly po něm pojmenovány
vojenské nemocnice, lazarety. A Lazar se stal příměrem, který používáme, když někdo vypadá hodně
nemocně.
„Ležet jako lazar“ znamená vypadat beznadějně těžce nemocný a bezmocný.

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání zve k modlitbě. Každý
den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla
bych nás opět všechny v tento i jiný čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin,
modlete se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu nebo vlastními slovy.
Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás
připravovat. Když mi pošlete svoje prosby, budu moc ráda. S vámi na Vyškovsku se vidím na bohoslužbách,
můžete mi je předat osobně, vy na Blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.

Modlíme se v listopadu 2018 za:
• Zvěstování evangelia a jeho přijetí při všech dušičkových bohoslužbách
• Aby nás všechny sám Duch svatý vyučoval a vedl ve víře
• nejstarší bratry a sestry v našich farnostech, aby nerezignovali na své poslání a „otevírali dveře“
mladým lidem i dětem
• členy rady starších, aby rádi plnili své poslání v pokoře před Bohem
• rodiče a prarodiče, kteří se ještě nesetkali s evangeliem
• lidi, kteří vstupovali do svých povolání s posláním a ideály a zápasí o jejich udržení – právníky,
lékaře, učitele, pomáhající profese atd.
• chudé a vztahově chudé (sirotky opuštěné, staré, vězně, prostitutky atd.) v našem městě i za všechny
organizace, kteří jim v našich komunitách slouží
• šťastnou hodinku své vlastní smrti a vzkříšení a obrácení lidí kolem sebe k Ježíši, dokud je čas…
Amen

Nakonec něco pro „zasmání“… evangelium „přeložené“
do brněnského hantecu:
„Šéf vzal plac u kasy a házel čučku, jak ju maníci futrujó prachama. Fůra kolíků vyplázla těžký
lováče. Naklusala taky nějaká koc, nic moc nóbl, a smékla tam dva drobáky, cirka tak búra.
Šéf hókl na mladý a hodil k nim řeč: „Šlus, garantuju vám: tadle koc vysolila větší balík
než celá ta partija, co futrovala kasu. Všecky ty móky vyšpulily, co jim od chlebárny upadlo.
Tadle koc to smékla na doraz.“
				
(Marek 12,41–44)

BOHOSLUŽBY V LISTOPADU 2018
Čtvrtek – Všech svědků
a mučedníků Páně
Text evangelia: Matouš 5,1-12
Píseň: 21

1. 11.

Pátek – Věrných zesnulých
Text evangelia: Jan 5,24-27
Píseň: 23
Sobota

2. 11.

Neděle
24. neděle po Duchu Svatém
Text evangelia:
Marek 12, 28-34
Píseň: 49

4. 11.

Pátek
Sobota

9. 11.
10. 11.

Neděle
25. neděle po Duchu Svatém
Text evangelia:
Marek 12, 38-44
Píseň: 69

11. 11.

Pátek
Sobota

16. 11.
17. 11.

Neděle
26. neděle po Duchu Svatém
Text evangelia: Marek 13,1-11
Píseň: 122, 162

18. 11.

Pátek
Sobota

23. 11.
24. 11.

Neděle – Ježíše Krista Krále
Text evangelia: Jan 18, 33-37
Píseň: 255, 157

25. 11.

3. 11.

16:00

Křtiny

Kaple na hřbitově

17:30

Blansko

Dřevěný kostel

19:00

Brťov

Kaple Marie Matky Páně

16:00

Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

17:30

Blansko

Dřevěný kostel

14:00
16:00
17:30
7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00
18:30
17:30
14:00
8:00
9:00
11:00
14:30
16:00
17:00
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
od 14

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

Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Kaple na hřbitově
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Páně
Dřevěný kostelík
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Farní silvestr

Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. Kontakt: telefon
na farní úřad 606 702 768; e-mail: fararmartin@seznam.cz; www.fb.com/drevenykostelikblansko
www.drevenykostelik.cz www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu
Farnost Blansko č. účtu 244 035 648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560 157 369 / 0800

