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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC LISTOPAD:

„Nechceme vás, bratři a sestry, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo 
zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že 
Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře 
v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“       (1. List Tesalonickým 4, 13–14)

Milé sestry a bratři.
Srdečně vás zdravím v blížícím se čase letošních Dušiček. Příroda kolem nás se mění 
k zimnímu spánku. Jdeme na hřbitov a vzpomínáme. Přemýšlíte někdy nad posledním 
dnem svého života? Zdá se vám to morbidní? Chybí už jen jedno datum, které v životě 
opravdu ještě neznáme. Horší se mi zdá i to, když žijeme jen tak, jako by náš čas na tomto 
světě byl neomezený. Mám však na mysli něco jiného. Jak bychom se chovali, kdybychom 
věděli, že nám zůstává už jen jeden den života? Jak bychom prožili těchto posledních 
24 hodin? 
Četl jsem malou knihu od Anselma Grüna s názvem „Kdybych měl už jen jeden den živo-
ta“. Autor zde píše: „O svém posledním dnu nemedituji proto, že bych se bál umírání, ale 
proto, že si znovu a znovu v úžasu kladu otázku: Co to znamená, že dýchám, že vnímám 
sám sebe, že pozoruji krásu krajiny, že cítím vůni růže a vychutnávám jemný buket vína? 
Jak se poznává a cítí život? Co se děje při setkání s nějakým člověkem? Co bych svým 
životem rád zprostředkoval, jakou stopu bych chtěl vrýt do tohoto světa, jak a co bych 
chtěl vyzařovat do okolí?“. 
Každému z nás se stává, že odkládáme a plánujeme věci na později, nechce se nám udělat 
některá rozhodnutí. Každý den se přitom zabýváme množstvím hloupostí, které si možná 
vůbec nezaslouží naši pozornost a čas. Je možné podívat se na svět optikou posledního 
dne. Koho bychom navštívili? Koho bychom prosili za odpuštění? Co všechno bychom 
ještě museli vyřídit na tomto světě? Jistě by nás zaplavila i velká úleva – už nemusíme 
nic řešit, měnit, komentovat, rozčilovat se, něco shánět a napravovat. Naše vlastní zájmy 
ztratí smysl, všechno okolo můžeme nechat v pravé podobě, kráse a pravdivosti. To 
všechno bude dál fungovat i bez nás a my se můžeme na všechno podívat z nadhledu 
a z perspektivy věčnosti. Asi bychom poslední hodiny prožili s lidmi, které máme nejra-
ději, asi bychom se omluvili těm, kterým jsme nejvíc ublížili, možná bychom ještě zaří-
dili několik velmi důležitých věcí, které jsme tak dlouho odkládali, a potom bychom si 
v klidu vychutnali alespoň několik krásných chvil na tomto světě – hřející slunce, vonící 



M O D L I T B A 
Chci před Tebou, Pane, vzpomenout na své blízké. Na všechny, kteří patřili 
ke mně a odešli. Připadá mi, jako by se mnou šla životem velká skupina lidí 
a každým okamžikem se někdo mlčky odloučil, odbočil z cesty. Skupina je 
stále menší a tišší a jednoho dne také já mlčky odbočím… Ti, kteří odešli, 
mlčí. Napodobují Tvé mlčení. Zůstávají pro mě skrytí, protože vešli do Tvého 
života. Slova jejich lásky ke mně splynula s jásotem Tvé nekonečné lásky. 
Zde na světě se my lidé ustaraně a uspěchaně ujišťujeme o vzájemné lásce. 
Ty však chceš, abychom na důkaz víry pomocí skutků lásky opustili sami sebe 
a smysl svého života našli v Tvém životě. V něm žijí ti, kteří nás předešli. 
Protože žijí, mlčí. My naproti tomu hlasitě mluvíme, abychom zapomněli, že 
jsme smrtelní… Amen

LITurgICký kALENDÁŘ
24. – 27. NEDĚLE PO SVATODuŠNÍCH SVÁTCÍCH

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
1. 11. Mučedníků a svědků Páně  

– Všech svatých
2. 11. Památka zesnulých – Dušičky

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

28. 11. první neděle adventní,  
Nový liturgický rok podle  
evangelisty Lukáše

vzduch, tekoucí potok, milovaný člověk. Myslím si, že nejdůležitější však je připravit se 
na setkání s Bohem na věčnosti. Chtěl bych vás k tomu provázet, jen prosím, provázejte 
i vy mne. K tomu nás zvou nadcházející svátky. Každý z nás má omezený čas na všechno, 
co by chtěl v životě udělat. Nikdo ale neví, kolik času nám ještě zbývá. A právě proto 
je dobré zamyslet se nad svým posledním dnem. Když píši dušičková pozvání říkám si, 
kdo z našich zesnulých bude stát těm, které přivedl na svět, vychoval, uvedl do života… 
za to, aby svůj čas obětoval třeba přijít na dušičkovou vzpomínku?
Přeji nám všem pokojný čas a těším se na milá setkání s každým z vás. 

Váš bratr farář Martin

SVÁTkY V MĚSÍCI LISTOPADu
Naši tradiční rubriku ve farním zpravodaji sestra Radka pro nás připravuje 
v novém stylu. Věřím, že její službu a snahu oceníte. 

Bratr Martin

OBČANSký A LITurgICký rOk

Člověk si od prvopočátku uvědomoval změny v přírodě – střídání světla a tmy, 
tepla a zimy, pohyb Slunce i opakující se fáze Měsíce. Začal tak vnímat čas. Potřeba 



orientovat se v čase, v periodách dnů i delších časových úseků v rámci roku dala 
vzniknout kalendáři.
Vznikal už před šesti tisíci lety v Egyptě, byl převzat a upraven starými Římany 
(od nich máme i samotný název „kalendář“ – pochází z jejich názvu pro první 
den v měsíci – calendae.). Římané dělili rok zpočátku na deset měsíců: martius – 
na počest boha války Marta; aprilis – vyjadřující rašení; maius – na počest bohyně, 
matky Merkurovy; iunius – podle bohyně Junony; další měsíce označili řadovými 
číslovkami – quintilis (pátý), sextilis (šestý), september, october, november, december. 
Ve třetím století před naším letopočtem přidali ještě další dva: ianuarius – podle boha 
Jánuse, a februarius – podle boha podzemí. Dva nově zaváděné měsíce byly později 
předsunuty na první místa, čímž vznikl paradox – september (sedmý) je vlastně devátý 
měsíc, december (desátý) je dvanáctý měsíc atd.
V našem jazyce se pro názvy měsíců použil způsob slovanský:
leden – nejstudenější měsíc, tvoří se ledy
únor – noří se, láme a puká led
březen – březí dobytek rodí svá mláďata nebo může jít i o čas bříz
duben – duby shazují staré listí a začínají pučet
květen – dříve máj, Jungmann roku 1805 použil květen
červen – vyjadřuje načervenalost plodů, to však platí i pro následující měsíc
červenec – může vyjadřovat načervenalost plodů nebo základem může být i červec 
(brouk)
srpen – vrcholí žně, používá se srp
září – podzimní říje zvěře („za říje“) ; platí však i pro následující měsíc
říjen – podzimní říje zvěře
listopad – listí padá ze stromů
prosinec – základ poukazuje na souvislost s výrazem siný, to znamená bledý nebo 
šedý – tento měsíc se vyznačuje těmito mdlými barvami; dialektově se říkalo také 
prasinec – snad v souvislosti se zabíjačkami v předvánočním čase.
Kvůli obtížnému sesouhlasení s délkou tropického roku byl kalendář několikrát 
měněn, nejvýrazněji kolem roku 45 př. n. l. Juliem Caesarem (vznikl juliánský 
kalendář) a pak v roce 1576 za papeže Řehoře XIII. Tento nový gregoriánský kalendář 
se v Evropě prosazoval v jednotlivých zemích rozdílně, u nás v roce 1583 (za císaře 
Rudolfa II.), jinde mnohem později – např. v Rusku až v roce 1918, v Řecku 1924.
Je velice nesnadné sdružit úseky tak nesourodé jako jsou týdny, měsíce a rok, 
symetricky je rozfázovat na pololetí, čtvrtletí. Tradice světových náboženství do toho 
navíc vnášejí nejednotnost ve věci svátečních dnů (dnů odpočinku) – křesťané se 
drží neděle, židé soboty, mohamedáni pátku…. V jednotlivých kulturách není zatím 
sjednocen ani počátek roku, ani letopočet.



Roční cyklus církevních svátků se nazývá liturgický rok. Sváteční dny se opakují 
v rytmu solárního nebo lunárního roku. Pojem církevní rok se pravděpodobně poprvé 
objevil v postile evangelického faráře Johannese Pomaria z Wittenbergu v roce 1585. 
Jinde se častěji setkáme s označením liturgický rok.
Začíná první adventní nedělí. Název advent pochází z latinského slova „adventus“ 
(příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který 
se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. 12.).
Liturgický rok má dvě základní vrstvy. První je nazývána temporál a vztahuje se 
ke spásným událostem Ježíšova života. Zahrnuje valnou část celého roku, obsahuje 
vánoční a velikonoční cyklus (včetně svatodušních svátků) a celé mezidobí mezi 
nimi. Druhá část – sanktorál – obsahuje památku svědků víry (kultu svatých), která 
je vložena do období celého roku průběžně.
Stálý cyklus svátků je vázán na pevná data kalendáře, tj. na dny v měsíci. 
Nejvýznamnějšími svátky s pevným datem jsou Vánoce. K těmto svátkům patří 
i naprostá většina svátků svědků víry.
Druhý, pohyblivý cyklus svátků je závislý na datu Velikonoc a od nich se odpočítává. 
Proto se každý rok mění. Kromě Velikonoc mezi tzv. pohyblivé svátky patří Popeleční 
středa či Seslání Ducha Svatého. Pohyblivým svátkem je v podstatě i 1. adventní neděle, 
jelikož se jedná o 4. neděli před 25. prosincem a datum této neděle se mění každý rok.
Krom těchto svátků patří do liturgického kalendáře i další slavnosti, svátky a památky 
podle liturgického kalendáře platného na daném území, diecézi či řádu.
Celému liturgickému roku dominuje velikonoční motiv. Den Zmrtvýchvstání Páně 
je stanoven dle přesných astronomických pravidel – závisí na datu prvního úplňku 
po jarní rovnodennosti. Před Velikonoce byl předřazen čtyřicetidenní půst jako čas 
přípravy a poté padesátidenní čas doznívání, zakončený svatodušními svátky. Vánoční 
motiv vzniká téměř souběžně na Západě i na Východě ve 4. století. Nejprve jako 
svátek Epifanie – Zjevení Páně, posléze rozšířený o Vánoce. Přípravným obdobím 
byl stanoven advent a vznikl tak další sváteční okruh. 
Mezi těmito cykly zbývá ještě 33–34 volných nedělí, tedy období zabírající více než 
polovinu týdnů v roce. Ty získaly označení „liturgické mezidobí“ neboli po Duchu svatém. 
Během něj se čtou svědectví o Ježíšově veřejné činnosti. Liturgické mezidobí probíhá 
ve dvou blocích: začíná v pondělí po neděli po 6. lednu a končí před Popeleční středou, 
dále znovu začíná po slavnosti Seslání Ducha svatého a končí před 1. adventní nedělí. 
Středem celého křesťanského roku je neděle, kdy církev prožívá vzkříšení Ježíše 
Krista. Neděle byla dnem radosti ze společenství s Pánem a dnem očekávání jeho 
nového příchodu na konci věků. V prvokřesťanských dobách neexistovala žádná 
nařízení účastnit se nedělních shromáždění. Byla to spíše otázka samotné křesťanské 
existence – nedělní shromáždění měla základní roli v životě církve i životě člověka. 



Je dnem vzkříšení a naděje pro svět, dnem odpočinku od práce, stejně jako šabat. 
Odpočinku, kdy si má člověk užívat darů stvoření, plodů země, své práce. Je dnem 
bohoslužby, dnem slavení večeře Páně. Proto byla považována za první den celého 
týdne. V současné době je tomu jinak – ve většině Evropy, části Afriky, Austrálie 
a Jižní Ameriky je za první den týdne považováno pondělí. Důvody k této neshodě je 
třeba hledat v období vlády římského císaře Konstantina Velikého, který je tradičně 
(ale mylně) pokládán za prvního křesťanského císaře. Ve skutečnosti byl tento 
panovník po celý svůj život veleknězem slunečního boha. V roce 321 ustanovil k poctě 
tohoto boha zvaného Sol invictus (neporazitelné Slunce) svátečním dnem v týdnu 
Dies solis, tedy den Slunce – Sun day, Son tag = neděli. Křesťané tento pohanský 
„den sváteční“ tehdy přijali za svůj jako sedmý den Božího odpočinku po stvoření 
světa (Genesis 2.2), který je v desateru Božích přikázání hebrejsky nazýván Sabbath 
– židovský šabat.
Ačkoliv se různě modifikované slovo sabbath udrželo v mnoha jazycích (sobota), 
významu „den sváteční“, který je třeba světit, v křesťanském kontextu Nového 
zákona postupně nabylo velikonoční zmrtvýchvstání Ježíše. Projevilo se to např. 
v ruském názvu sedmého dne v týdnu (naší neděle) воскресeнье – vaskreseňje, což 
znamená vzkříšení. V tomto smyslu je takto definovaný svátek nyní slaven ve většině 
křesťanských církví – bez ohledu na to, zda je v kalendáři dané země tento den zařazen 
v týdnu jako první nebo poslední.
Kalendářní jednotka o sedmi dnech – týden – pochází z Orientu. Je spjata s fází pohybu 
Měsíce. České názvy jednotlivých dnů týdne poukazují především jejich pořadí:

pondělí  – den po neděli
úterý  – druhý den po neděli, slovansky vtorij děň
středa  – prostřední den týdne
čtvrtek  – čtvrtý den po neděli
pátek  – pátý den po neděli
sobota  – židovský svátek, šabat (židovský svátek 
 – podle Židů sedmý den v týdnu – den odpočinku)
neděle  – den odpočinku, nedělá se

Den můžeme vnímat pohledem liturgie jako určitý řád. Podle biblického počítání 
začíná den západem slunce. Stanovení půlnoci jako začátku dne je pozdější a umělé. 
Ráno coby začátek světlé části dne přichází po chladu a temnotě noci a spánku, 
podobajícímu se smrti. Ráno má proto napříč kulturami (např. antický sluneční kult) 
radostný nádech díků, chval a proseb za nový den. Křesťanské ráno je symbolem 
vystoupení Krista z hrobu noci. Večer je oproti tomu ukončením dne, všichni směřují 
k odpočinku, je to chvíle díkůvzdání a čas rozsvěcení světel coby Božího daru 
zahánějícího temnotu. Vaše sestra Radka



ZVEME VÁS V MĚSÍCI LISTOPADu
DuŠIČkOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých 
hřbitovech. V sobotu 30.10. v 15:15 hodin v Rudici, 
v neděli 31.10. ve 14:30 hodin v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích. 
Ve Křtinách bude pobožnost na hřbitově v pondělí 1.11. v 15:30 hodin. 
Srdečně zveme.

kDY A kDE ZASTIHNETE BrATrA FArÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem 
Martinem Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami a po nich 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

Každý, kdo má zájem o návštěvu bratra faráře u sebe doma, zavolejte kdykoliv 
bratru faráři. Rád vás navštíví, ale nemůže sám předpokládat, že návštěvu chcete 
a stojíte o ni. Můžete sami přijít za ním nebo bratr za farář za vámi. Stačí jen dát 
o sobě vědět.

NA kAFE S VLASTNÍM FArÁŘEM
ZVU VÁS „NA KAFE S FARÁŘEM“– můžete si přijít popovídat nebo se jen na chvíli 
zastavit, odpočinout si, dát si kávu…. 
Každé druhé pondělí v měsíci v Blansku na faře od 17:00 do 19:00 hodin. 
Těším se na vás!!! Bratr Martin

BIBLICkÉ HODINY V BLANSku
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 v Blansku. Překonejte ostych 
a přijďte. Hodiny jsou vedeny opravdu záživně a fundovaně! 
Ezau a Jákob – úterý 9. 11. 2021
Josef a jeho bratři – úterý 16. 11. 2021
Juda a Támar – úterý 23. 11. 2021
Srdečně všechny zveme. Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos

EkuMENICkÉ, SPOLEČNÉ MODLITBY V BLANSku
Dovolujeme si Vás pozvat k dalším společným modlitbám ve vestibulu městské 
radnice v Blansku. Modlitební setkání se uskuteční z Boží Milosti ve čtvrtek 
5. listopadu v 17:45 hodin. 
Srdečně všechny zveme!           MK



HuBErTSkÁ NEDĚLE 14. LISTOPADu 2021
Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, 
sadů a vinohradů. Tak jsme ji prožili i v letošním roce. 
Novinkou, která uvidíme, zdali si získá pozornost farníků je v letošním roce tzv. 
„Hubertská, Martinská neděle“. 
Naše pole, zahrady, sady, vinohrady, ale i les a příroda se zvěří je součástí našeho 
života. Jsme součástí Stvořitelova díla. 
Zvu vás neděli 14. 11. v 9:00 hodin u nás, v Husově sboru, dřevěném kostele v Blansku.

Po slavnostních bohoslužbách prožijeme pěkné společenství kolem stolu, kdy pro nás 
občerstvení z darů lesa připravují naši milí manželé Hanka a Petr Hvozdenští. Kdo 
přijde, nebude určitě litovat. MK

NÁBOŽENSTVÍ PrO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, 
tj. setkávání pro děti.
Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické příběhy 
a rozumět základům naší křesťanské kultury. 
Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní výbavu do života? 
Srdečně Vás zveme.
V BLANSKU mají děti své setkání každé ÚTERÝ v 16:30 hodin; 
V BOSKOVICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 15:00 hodin;
V LYSICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 16:15 hodin. 
Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře. 

OTÁZkY, kTErÉ NÁS ZAJÍMAJÍ VE VYŠkOVĚ
Připravujeme pro vás, příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás 
klademe. Rádi bychom nový cyklus otevřeli ve Vyškově. 
Bude se konat v sakristii našeho kostela – sboru na náměstí.
Evoluce, nebo stvoření? – Středa 10. 11. 2021 v 18:00 hodin.
Blíží se konec světa? – Středa 24.11.2021 v 18:00 hodin.
Srdečně všechny zveme. Moderuje bratr Ing. Jiří Rokos

JEDNÁNÍ rADY STArŠÍCH
V měsíci listopadu se sejde rada starších na svém jednání: 
 - v pondělí 15. 11. v 18:30 hodin v Blansku
Zveme k účasti.     Ing. Patrik Hanáček, předseda RS

SETkÁVÁNÍ – PŘÍPrAVY DOSPĚLýCH NA kŘEST V BLANSku
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2022 o Velikonocích. 
Další zájemci o křest dospělých ozvěte se.



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 se o ni požádat kdokoliv a kdykoliv, volejte bratru faráři a domluvte 
se s ním.

SETkÁVÁNÍ PrO SNOuBENCE V BLANSku
Kdy budou? 
První setkání s tématem:  “Svatební obřad, jeho detailní představení se všemi 
alternativami. Nad čím přemýšlet, vybrat si, atd. …“
bude v pátek 12. 11. 2021 v 17:30 hodin 

Druhé setkání s tématem:  „O úředních formalitách pro platnost svatebního obřadu 
před úřady ČR, svatební slib, výběr čtení atd.“ 
bude v pátek 19. 11. 2021 v 17:30 hodin 

Třetí setkání s tématem:  “Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před vstupem 
do manželství.“
bude v pátek 26. 11. 2021 v 17:30 hodin

uPOZOrNĚNÍ PrO VÁS – tak jako minulé roky bude opět  
vydaný kalendář 2022 farností Blansko a Vyškov,  

prosím, pamatujte na to a nekupujte si kalendář pro příští rok. 
kalendář vydáváme od roku 2009!

ZMĚNA ČASu
V noci ze soboty 30. 10. 2021 na neděli 31. 10. 2021 
se mění čas na středoevropský, to znamená, že v neděli 
ve 3:00 v noci se vrací čas na 2:00 hodiny a budeme mít 
o hodinu delší noc.



PrOŽILI JSME

PrVNÍ ŘÍJNOVÁ NEDĚLE 
3. 10. 2021

Tradičně první říjnová neděle je slav-
ností poděkování za úrodu z našich 
polí, zahrad, sadů a vinohradů. 
Malé ohlédnutí za touto tak krásně 
barevnou nedělí. Děkujeme všem, kdo 
jste přispěli, krásně vyzdobili prostor 
kolem stolu Páně. Díky, že tato krásná 
tradice je u nás živá. 

S vděčností bratr farář Martin

Vyškov

Brťov

Blansko



NAŠI MILÍ JuBILANTI rŮŽENkA grYCOVÁ A JAN NEČAS
Na konci měsíce října děkujeme Pánu Bohu za životní jubilea, přítomnost a službu mezi 
námi, za dva milé jubilanty. 

První je naše Růženka Grycová. V den vzniku samostatného Československa se 
dožívá krásný čtyřikrát dvaceti let, požehnaných Hospodinem. Narozená v Miloticích 
u Hustopečí nad Bečvou, ale většinu svého života prožila v Blansku po boku svého man-
žela Ing. Jana Gryce (s nímž jsme se rozloučili u nás v kostele v L. P. 2009) obklopená 
svojí rodinou. Po celé roky patřili manželé Grycovi k opravdovým sloupům naší farnosti. 

Růženka svoji tichou, věrnou a obětavou službou byla od roku 2000 do 2015 naší 
kostelní účetní. Spravovala naše kostelní finance po dobu generální opravy kostela 
v Blansku až po budování fary vedle kostela. Na ní leželo velké břemeno finanční služby 
a odpovědnosti. Bohu díky za to, že po ní velmi svědomitě a odpovědně pokračuje v této 
tak důležité službě naše současná kostelní účetní Jitka Alexová. Je to služba, kterou 
mnozí berou, jako samozřejmost, někteří ani netuší, co všechno obsahuje, ale máme 
u nás opravdové požehnání v našich kostelních účetních.

Milá Růženko, gratulujeme, modlíme se za Tebe, ať jsi Bohem požehnaná 
dlouho mezi námi. Sílu a zdraví! 

S vděčností za Tebe bratr farář Martin



Druhým jubilantem je náš blanenský kostelník Jan Nečas.

Před nedávnem mně Honza, na kousku 
papírku, v sakristii, před bohoslužbami, 
dal tuto větu: „Chceš-li pobavit Boha, 
seznam ho se svými plány,“ říká stará li-
dová moudrost. Vychází jistě z mnohých 
životních zkušeností, díky nimž víme, 
že každé naše plánování je vždy nejisté. 
A dost možná také z dobré znalosti Bible, 
která také před každým plánováním, roz-
počítáváním i přepočítáváním důrazně 
varuje. Pán Ježíš ve svém Kázání na hoře 
říká: „nemůžeš způsobit, aby ti jediný 
vlas zbělel nebo zčernal,“ a také: „Ne-
dělejte si tedy starost o zítřek.“

Honza slaví den po Růžence dvakrát pět-
atřicet! Gratulujeme a přejeme hodně síly 
a radosti ze služby mezi námi. 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všech-
no dělá náš kostelník, aby to u nás v kos-
tele vypadalo, tak, jak to je? 

V kostele je už hodinu před bohoslužba-
mi, připraví všechno na stůl Páně, vyvěsí 
čísla písní, zatopí, pustí varhany, provede drobný úklid, ten hlavní dělá během týdne. 
Pomůže v případě potřeby sestrám Evičce a Aničce, když potřebují s přípravou květinové 
výzdoby, zamete před kostelem. Vyslechne prosby a informace od vás, kteří něco potřebuje 
a předá bratru faráři, aby se na nic nezapomnělo, protože bratr farář před bohoslužbami 
v Blansku má bohoslužby na jiném místě. Připraví všechno na křestní slavnost. Napad-
lo vás, že když je pohřební obřad v kostele, tak pro kostelníka to znamená tři hodiny? 
Od příjezdu pohřební služby se zemřelým, přípravy výzdoby, zvonění až po odnošení 
výzdoby pozůstalým, úklid a zamčení kostela. 

Dokud všechnu práci někdo dělá, ostatní si myslí, že je to samozřejmost a ani je nena-
padne, co všechno za tím je! Popovídejte si z Honzou. 

Děkujeme za jeho obětavost, ochotu, službu a milý přístup ke každému, kdo se s ním 
u nás v kostele setká. 
Ať jsi dlouho mezi námi! Mnohá léta!

Za oporu, službu, věrnost a vytrvalost děkuje váš bratr farář Martin

PS: Kéž jsou oba jubilanti výzvou a inspirací pro mnohé nebýt jen konzumenty, přijdu 
do kostela, když něco potřebuji, ale k proměně přístupu se smýšlení, co bych mohl udělat 
já osobně.



SETkÁNÍ A POSEZENÍ PO NEDĚLNÍCH BOHOSLuŽBÁCH

Každou neděli po bohoslužbách v Blansku, Bohu díky, ještě mnozí nespěchají domů. Je 
milé a povzbuzující, když si můžeme společně posedět, popovídat o všem, co prožíváme, 
sdílet svoje radosti i starosti. Je bezva, když se poznáme víc mezi sebou navzájem 
a alespoň v neděli hned nespěcháme. Udělejte si chvilku na čas, kávičku a něco dobré 
a přijďte také. Tato setkání jsou otevřená pro každého, bez rozdílu. Je to vždycky bezva. 

Těší se na vás Martinka, Marcelka, Robi, Jirka a všichni další.

NAŠE TŘETÍ DÍTĚ, DruHÁ DCErA, POkŘTĚNÁ  
V kAPLI SV. rODINY V ČErNÉ HOŘE

Křest mojí druhé dcery, třetího dítěte. Zase doják, náš farář to skvěle umí.  Druhé jméno, 
jsem vybrala, Katarína.  Vybrala? No, ano i ne.

Katarína, česky Kateřina bylo jméno mojí sestřenice, která zemřela po pádu letadla, 
ve kterém jela se svým tátou. Ten zemřel ještě dřív než ona, o pár chvil. Bylo jí 38 let. 
Doma na ni čekala rok a půl stará dcerka. Rok po pádu letadla vyšla zpráva o pádu. 
Káťa měla v momentě smrti v krvi alkohol. Užívala si život a měla ho spojený s dobrým 
vínem. Občas jsme měli strach, že sedne opilá za volant, a to se jí stane osudným. A pak… 
Se stane toto. Nečekaně…  

Asi nikdo, pokud není vážně nemocný, nečeká na smrt. No, můj děda už teda čekal, 
měl bolesti, ale to právě pro nemoc a stáří.  

A přitom jsme den za dnem smrti blíž a blíž. 
Katarína je taky jméno, které bylo v kalendáři ten den, když jsme vezli Koletku na po-

hotovost, v osmi týdnech, naprosto malátnou, s horečkou, odmítající kojení. Covid.  



Bylo asi devět večer. Mně bylo celý den zle, taky covid, tak jsem její dlouhý spánek 
neřešila, sama jsem byla ráda, že je to bez starosti. Až večer mi došlo, že spí víc a je 
úplně vařící.  

Pro únavu jsem auto neřídila já, ale manžel (covidovou únavu měl až tři dny po nás), 
já jsem se modlila. Ten den byl svátek Kateřiny. Prosila jsem za o ochranu a uzdravení 
mojí dcery. Díky Bohu, dopadlo všechno dobře.  

Četla jsem v aktuálním čísle Pravého domácího časopisu rozhovor s biskupem naší 
husitské církve. K naší církvi jsem se přihlásila při sčítání lidu a je to můj duchovní 
domov. Jsme pokřtění já, manžel i naše děti. Našli jsme si ji sami a naše bohoslužby 
jsou zpívané a mají neuvěřitelnou sílu. Ten biskup v rozhovoru říká, že Bůh není děda 
na obláčku s rákoskou v ruce, ale síla a láska, která všechno ví. U téhle jeho odpovědi 
jsem se zastavila. Uvědomila jsem si v pět a třiceti letech, že to je ono. Ta odpověď.  

Přišlo mi to vždycky divné, otázka: Věříš v Boha? Jak podle tebe vypadá? A ty si jako 
myslíš, že kdyby byl, tohle všechno by dovolil? … Blablabla… Hej!  

Jakože kdyby byl Bůh, nespadlo by to letadlo, protože v něm jela matka malého dítěte? 
Kdyby byl Bůh, děda by odešel před babičkou, jak chtěl? 

Může síla a láska něco dovolit? Není to všechno o nás? Nebo o náhodě? My si můžeme 
přát. Můžeme věřit. 

„Už nevěřím nikomu, jen sám sobě!“ Slýchávám od zahořklých. Zradila je láska, asi.  
„Už nemám sílu, vzdávám to!“ křičí žena na své dítě. To nechápe, co je síla, když ji 

máma má tolik, že unesla odrážedlo z obchodu až domů a co je vzdávat, protože v tom 
boji s plastovým mečem se rozhodně nevzdala, to ono ji porazilo čestně a hrdinsky. Tak 
proč teď křičí ty divná slova, co nedávají smysl?  

A věřící řekne: „Bože, 
dej mi sílu znovu se zami-
lovat.“ nebo „Bože, dej mi 
sílu to dítě nepřetrhnout 
na tři kusy!“

Není to o tom ‚Bože‘. Je 
to o té síle. A lásce.  

A já jsem našla sílu 
a lásku a jela do nemocnice 
s Koletkou. Abych ji přes 
únavu a bolest hlavy zpíva-
la písničky a procházela se 
s ní v té metr a půl dlouhé 
uličce nemocničního po-
koje sem a tam. A tak je 
to Koleta křtěná Katarína.  
Protože chci. A věřím, že moje děti pochopí, že chci je víra. 

Od dětství mám někde napsaný citát: ‚Chtěl bych, neznamená nic. Chci dělá divy! ‚
Protože ve ‚chci, věřím‘ je síla. A láska pak přijde sama.

Vaše sestra Anička



FArNÍ SILVESTr V NEDĚLI 14. 11. 2021 NA BrŤOVĚ
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. Letos týden před slavností Ježíše 
Krista Krále. Tradičně pojede autobus, který vás sveze ze všech obcí na Brťov. 
Nejprve prožijeme bohoslužby ve 13:00 hodin v Dřevěném kostele v Blansku. 
Potom se vydáme do kulturního domu na Brťově, 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, který pojede z těchto zastávek:

- Rousínov u kostela v 11:30 hodin
- Vyškov pod viaduktem v 11:50 hodin
- Ježkovice autobusová zastávka ve 12:10 hodin
- Ruprechtov autobus. zastávka u Zvonice ve 12:15 hodin
- Jedovnice v Chaloupkách ve 12:40 hodin 
- Rudice u školy, v Hajcích ve 12:45 hodin
- Dojezd do Blanska; odjezd od kostela ve 14:00 hodin

Zájemce ze všech ostatních obcí rádi vezmeme s sebou.  
Hlaste se prosím u bratra faráře Martina.



OTÁZkY, kTErÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
PrOČ BŮH NEPŘIJAL kAINOVu OBĚŤ?

Příběh Kaina a Ábela je velmi známý. Setkáváme se v něm v Bibli poprvé s nesnášen-
livostí a násilím.

genesis 4,1-7: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. 
Tu řekla: „Získala jsem muže, a tím Hospodina.“ Dále porodila jeho bratra Ábela. 
Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain 
Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených 
ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina 
však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal 
v tváři. I řekl Hospodin Kainovi: „Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou 
tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích 
se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“

Jak se dozvídáme v dalším textu, Kain Ábela později dokonce zabil. Jde o první 
vraždu zaznamenanou v Bibli. Proč k tomu došlo? Oba bratři přinášejí Hospodinu 
jako oběť to nejlepší, co mají. Kain jako zemědělec ze své úrody, Ábel jako pastevec 
z prvorozených ovcí ze svého stáda. Otázka, která asi každého z nás napadne, když 
čteme tento příběh, je – proč Hospodin nepřijal Kainovu oběť? Text nám to přímo 
neříká. Existuje názor, že Hospodin Kainovu oběť nepřijal, protože nešlo o zápalnou 
oběť. Takovou oběť sice předpisuje (pro izraelský národ) až Sinajská smlouva, ale 
setkáváme se s ní opakovaně už v knize Genesis. Je to jedno z možných vysvětlení. 
Všimněme si však toho, jak se Kain po odmítnutí jeho oběti zachoval. Text říká, že 
„vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři“. Když dáte někomu dar a uvidíte, že se 
obdarovanému nelíbí, a navíc vám to dá třeba i necitlivě najevo, jak budete reagovat? 
Buď se zamyslíte nad tím, kde se stala chyba, proč jste špatně odhadli, co by se obda-
rovanému líbilo a jak byste to napravili příště, nebo se rozhněváte, případně urazíte 
a dáte průchod svým emocím. To, jak se zachováte, o vás bude něco vypovídat. Hněv 
vás usvědčí z toho, že jste dar dávali zištně, abyste z toho něco měli. A právě takto 
se zachoval Kain. Kain dává dar, aby si Hospodina zavázal. To je pohanský způsob 
myšlení – „DO UT DES“ = Dávám, abys dal. V textu dále čteme, že Hospodin Kai-
novi říká „Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?“ A varuje jej slovy „Nebudeš-li 
konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním 
vládnout.“ Hlavním důvodem, proč Hospodin nepřijal Kainovu oběť, tedy evidentně 
byla skutečnost, že v Kainově myšlení i konání bylo něco hodně zlého, což mělo 
za následek narušení jeho vztahu k Bohu – a to se projevilo i snahou „koupit“ si Boží 
přízeň. Hospodin sice Kainovu oběť nepřijal, ale svým zaslíbením i varováním mu 
dal příležitost ke změně myšlení, k pokání. Kain však tuto možnost nevyužil a zůstal 
nadále ve stavu vzpoury proti Bohu. Jeho nenávist a žárlivost jej nakonec dohnala 
k tomu, že svého bratra Ábela zavraždil.

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory



NAŠI kNĚŽÍ 
V medailoncích si připomínáme kněze, kteří za téměř sto roků působili na Blanensku 
i Vyškovsku. V říjnovém čísle si představíme blanenského duchovního/ kaplana Františka 
Nygrýna.

František Nygrýn * 9. 11. 1913 Vídeň – † 16. 8. 1991 Brno
Narodil se 9. listopadu 1913 ve Vídni XX, 
jako dítě českých rodičů ve Vídni žijících. 
V první světové válce, když otec musel odejíti 
na frontu, matka se přestěhovala z Vídně 
do Ivančic ke svým rodičům, kde jmenovaný 
navštěvoval obecnou školu a reformní reálné 
gymnasium, kde 8. června 1933 maturoval. 
Po maturitě vystoupil z církve římskokatolické, 
s jejíž ideologii se rozešel, již dávno, a přestoupil 
do církve československé, která se v Ivančicích 
počala šířiti. Tehdy se také rozhodl ke studiu 
teologii na Husově československé evangelické 
fakultě v Praze, kde po dvou letech v r. 1937 
vykonal s dobrým prospěchem první státní 
teologickou zkoušku. Dne 12. června 1937 byl 
vysvěcen na jáhna církve československé. Dne 
7. října 1938 složil druhou teologickou zkoušku 
a 28. září 1938, byl od druhého patriarchy 
Dr. Gustava Procházky, v chrámě sv. Mikuláše 
v Praze, vysvěcen na duchovního. 

Od 1. listopadu 1938 působí v náboženské obci v Blansku jako p. duchovní správce. 
Dnem 1. října 1946 odchází z Blanska na nové působiště do Brna-Řečkovic jako definitivní 
farář CČS.

Sloužil jako pomocný duchovní v Blansku (1938–1946),  farář v Brně-Řečkovicích 
(1946–1952), Jihlavě (1952–1959), po narůstajících konfliktech s krajskými úřady 
přeložen do Hrušovan u Brna (1959), kde mu byl k roku 1961 odňat státní souhlas,  
v letech 1961–1968 pracoval jako dělník Královopolských strojíren, 
po roce 1968 rehabilitován a ustanoven jako farář v Brně-Židenicích (1968–1979),  
poté pomocný duchovní při diecézi (1983–1990) a roku 1990 farář v Brně-Husovicích

zdroj:  Pamětní kniha Církve československé v Blansku
Biografický slovník CČSH, Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), 2020
https://encyklopedie.brna. cz/

Připravil pro vás bratr Ing. Jaroslav Jura.



BOHOSLuŽBA

Vážené sestry, vážení bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím třetí pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby 
(2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. V předchozím díle jsem chtěl ukončit úvodní 
část, ve třetím díle si dovolím několik zásadních poznámek právě k úvodu, který tímto 
lichým dílem ukončím.

Československá (husitská) liturgie
Díl III.

Důležité pojmy k úvodu

Liturgie je živé dílo, jedná se o dění, ve kterém se setkávají Bůh a člověk. Jde o dílo 
Boha i člověka, v němž se setkávají věčné a časné, stvořené a nestvořené a v centru je 
setkání Boha a člověka. Biblické svědectví o setkání Boha a člověka a uzavření smlouvy 
mezi nimi vystihuje pojetí liturgie jako děje odehrávajícího se mezi Bohem a jeho stvoře-
ním. Člověk následně svým vyznáním a životem víry Bohu odpovídá na jeho iniciativu. 
V liturgii iniciativa vychází od Boha, který v daném čase vyslal svého jediného syna 
Ježíše Krista, aby jeho oběť na kříži, korunující jeho obětující se život pro nebeského 
Otce a pro své bližní, znovu posvětila lidství a zároveň usmířila Boha a člověka a jeho 
hříchy. Proto v křesťanské bohoslužbě stojí v popředí Boží aktivita. Liturgie člověku 
zpřítomňuje Kristovo dílo. Kristova oběť je tak člověku živě předávána a stává se tak 
součástí lidského života. Církev, tělo Kristovo, Bohu za tuto milost prostřednictvím 
liturgie děkuje.

V liturgickém dění vnímáme tři základní rozměry, které se pokoušejí tento liturgický 
děj vystihnout.

První linie je sestupná – katabatická. Znamená dění, které v liturgii vychází od Boha. 
Druhá je vzestupná – anabatická. Je jí díkuvzdání církve, která slaví liturgii. Mezi těmito 
rovinami se však děje ještě další – třetí rovina. Je tajemná a postižitelná pouze vírou. 
Je jí dění mezi člověkem a Bohem. Děje prostřednictvím Ježíše Krista v Duchu svatém 
a nazývá se diabasis. Liturgie je společenství a také dění.

Liturgie je rovněž velkým tajemstvím, proto ji dobře vystihuje řecké slovo Mysté-
rion, které označuje právě tajemství, a to nikoli pouze ve smyslu tajných společností 
a hermetických spolků, nýbrž vůli Boha se člověku zjevit, ačkoliv člověk plně velikost 
Boha nechápe. Zjevení Boha já právě onen Mystérion. Dílo Božího slova se děje z vůle 
Otcovy v plné jednotě s Ježíšem Kristem a Duchem svatým. Bohoslužba je trinitárním 
dílem, kde se děje zpřítomnění a obecenství s Bohem skrze Ježíše Krista. České slovo 
bohoslužba vychází rovněž z německého der Gottesdienst. Zahrnuje v sobě službu 
Boha člověku i člověka Bohu. Bohoslužba je jedním ze tří prvku, které samy o sobě 
zakládají a uskutečňují existenci církve. Jsou jimi martyria (svědectví), leiturgeia (boho-
služba) a diakonia (služba bližním). Společně s dalšími projevy zbožnosti je liturgická 
činnost také nedílnou součástí křesťanské mystiky, založené původně na platónském 
kontemplativním asketismu. Jako akt, dějící se v církvi vyznavačů, je bohoslužba též 



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 kdykoli.

Pamatujme při modlitbě v listopadu 2021:

 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 

a 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…
Vaše sestra Lidka

trezorem dogmatických výpovědí. Liturgie má také své nositele či subjekty. Jsou jimi 
ti, kteří v liturgii jednají, tedy Ježíš Kristus a církev. K setkávání se sebou samým Bůh 
ustanovil nositele kněžství. Všeobecně kněžství rozumíme účast života víry pokřtěných 
věřících na životě Kristově. 

Všichni pokřtění věřící jsou tedy účastní kněžství, jsou tedy spojeni tzv. všeobecným 
kněžstvím. V rámci všeobecného kněžství jsou pro zvláštní služby odděleni nositelé 
tzv. služebného kněžství. Ať již ve službě biskupské, kněžské či jáhenské, všichni jsou 
zvláště významnými nositeli liturgie. Nositelé liturgie je celý lid Boží, celá církev. Litur-
gie je slavnost a jako taková je otevřena transcendentální afirmaci svého bytí. Je setkání 
sester a bratří, které je otevřením se jednoho druhému. Odlesk věčnosti má v bohoslužbě 
zásadní význam. Nechybí ji však ani kosmický rozměr, do liturgie jsou vtaženy prvky 
stvořené – plody země, dary, květiny. Jako součást liturgické oslavy vypovídají o své 
pozitivní hodnotě. Liturgie církve je i viditelným a výslovným vyjádřením liturgie kos-
mu. Poznáváme, že liturgie je neustálým dialogem. CČSH nikdy neredukovala liturgické 
dění na pouhou estetickou záležitost, která má lahodit lidským smyslům. Touhou CČSH 
bylo liturgii dát věřícím jako něco živého a navracejícího člověka do Boží blízkosti. 
Takovou je liturgie podle Karla Farského, která existuje doposud.

Připravil pro vás bratr Mgr. Michal Ševčík



LuŠTÍME

Zašlete nebo 
přineste nám 
svoji vyluštěnou 
tajenku.  
Tři úspěšné 
luštitele 
vylosujeme 
a odměníme 
knihou. 

Tentokrát vám 
přinášíme 
osmisměrku na 
téma zeleniny, 
ovoce a dalších 
darů země.

BOHOSLUŽBY V LISTOPADU 2021
VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST  ZMĚNÁM, KTERÉ JSOU V TOMTO  

MĚSÍCI V BOHOSLUŽBÁCH!!!
Čtvrtek – Státní svátek  
vzniku naší vlasti

28. 10. 9:00 Blansko Dřevěný kostel
16:00 Vítějeves Obřadní síň OÚ
17:30 Lysice Obřadní síň OÚ

Pátek 29. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota – Dušičkové bohoslužby 30. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 24. neděle po  
Duchu Svatém

Text evangelia: 
Marek 12,28b-34
Píseň: 69, 183

31. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Račice Sbor Páně
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

BOBY
BRAMBORY
CELER
ČOČKA
DÝNĚ

FÍK
HOUBY
HRÁCH
HRUŠKY
JABLKA

JEŘABINY
KAŠTANY
KEDLUBNY
KOPR
KUKUŘICE

LEN
MÁK
OKURKY
OŘECH
OVES

MRKEV
PAPRIKA
PŠENICE
PÓR
RAJČE

RÉVA
ŠPENÁT
ŠVESTKY
TYKVE
ŽITO



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. 
Kontakt: telefon na farní úřad 606 702 768, e-mail: fararmartin@email.cz; www.drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

Pondělí – Věrných svědků Páně
Text evangelia: Jan 11, 32-44
Píseň: 21, 181

1. 11. 15:30 Křtiny kaple na hřbitově
17:30 Blansko Dřevěný kostel
19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně

Úterý – Věrných zesnulých
Text evangelia: Jan 6, 37-40, 
Píseň: 23, 270

2. 11. 15:00 Soběšice Hřbitov
17:30 Blansko Dřevěný kostel

Pátek 5. 11. 17:30 Blansko Dřevěný kostel  
Sobota 6. 11. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

16:00 Ruprechtov Obřadní síň OÚ
Neděle
25. neděle po Duchu Svatém

Text evangelia: 
Marek 12,38-44
Píseň: 29, 165

7. 11. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně 
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 12. 11. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 13. 11. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle  
26. neděle po Duchu Svatém
Text evangelia: Marek 13, 1-11 
Píseň: 34, 162

14. 11. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
13:00 Blansko Dřevěný kostel – Farní Silvestr
14:30 Brťov Farní Silvestr

Pátek 19. 11. 17:30 Blansko Dřevěný kostel  
Sobota 20. 11. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle
Ježíše Krista Krále

Text evangelia: 
Jan 18, 33-37
Píseň: 255, 157

21. 11. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně 
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
17:00 Račice Sbor Páně

Pátek 26. 11. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 27. 11. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle  
První adventní

Text evangelia: 
Lukáš 21, 25-36
Píseň: 203, 206

28. 11. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel
11:00 Brťov Kaple Marie matky Páně 
14:15 Vyškov Sbor Dr. Karla Farského
14:30 Křtiny Obřadní síň OÚ
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje
17:00 Račice Sbor Páně


