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Církve československé husitské, farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou
Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ŘÍJEN:
„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá,
bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci
předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce
miluje Bůh‘.“
(2. list Korintským 9:6-7)
Sestry a bratři,
když slyšíme o Dni díkůvzdání, je to obvykle myšleno jako díkůvzdání za úrodu.
Slavíme je i v našich farnostech. Ale podíváme se spolu, jestli to náhodou nemůže
znamenat i něco jiného a jestli se v tom díkůvzdání také nenajdeme sami.
Díkůvzdání je asi dnes nejznámější ve Spojených státech, kde je opravdu velkým
svátkem. Ale původ má již ve Starém Zákoně, jako jsme slyšeli i v dnešních čteních.
Co to díkůvzdání nese s sebou? Především důvěru v Boží moc i v čase soužení,
protože už je Božímu lidu předpovězeno vítězství. To slyšíme i ze Zjevení Janova
a je to zaslíbení, které se týká i té naší úrody. Lidé, kteří uvěřili v Pána Ježíše, i když
prošli lecjakými nesnázemi, jdou nyní před Boží trůn a hovoří se tam o Boží hojnosti.
Již nebudou hladovět ani žíznit, slunce ani jiný žár jim neublíží, zní to zaslíbení. Jak
se to ukazuje? Mimo jiné oslavou hojnosti, ale zároveň to nefunguje tak, že by nezdar
byl synonymem Božího nezájmu či odstoupení od člověka. Často my lidé jsme zvyklí
počítat až ukrutně přesně, ale u Hospodina mohou 1 a 1 být někdy i 3, záleží na velikosti
jedniček.
A toho se týká také naše díkůvzdání, jak nám dal Pán Bůh vzrůst těm darům, my
jsme pak také povoláni, abychom se o tu úrodu dokázali rozdělit. Možná schováváte
starý chleba nebo skořápky od vajec, a teď si představte, že mnohdy v supermarketech
starý neprodaný chleba rovnou vyhazují. Starozákonní příkaz, naplněný pak v knize
Rut, byl a je dobrým ustanovením Zákona Božího pro potřebné. Nakonec může být
dost pro všechny; i o tom je díkůvzdání.
Ty starozákonní příkazy se týkaly tehdejších darů, toho, co bylo pro člověka
potřebné, v knize Rut je to situace, kdy v zemi byl hlad. Poprvé je tak v Bibli
jmenován Betlém, což v hebrejštině znamená Dům chleba. A co tedy znamenalo
to ustanovení nežnout pole až do konce, nesklízet až do kraje? Mysleli tak právě
na potřebné, chudé, bezdomovce, tuláky, cizince, kteří mohou jít kolem. My charitu
a diakonii tak nějak známe. Vždy závisí jen na naší ochotě ty dary vzájemně

sdílet. A naopak mnohé velké civilizace paradoxně zanikly v nadbytku. Jako to zní
z Ježíšova podobenství o boháči a jeho stodolách: „Řeknu si: Teď máš velké zásoby
na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne!
Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to
s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ (Lukášovo evangelium
12:19-20) To se netýká jenom svátku díkůvzdání, ale celého roku: Četl jsem v týdnu
zamyšlení bratra Davida Nováka s názvem O lakomství a štědrosti: Byl nám dán
sedmidenní týden, ale v jednom z těchto dnů nesmíš kumulovat kapitál. – Tolik
řečeno dnešními slovy, co znamená na jednu stranu dar dne odpočinutí, ale také
zastavení nad tím, že Pán Bůh se o nás postará. A bude všeho dokonce tolik, to už
teď rozvíjím svoje úvahy, že můžeme přinést něco z toho jako oběť. A vůbec nevadí,
že nemáme oltář, protože oltář je vlastně stůl (ten máme) a ještě předtím i obyčejný
kámen, kam se přinášely oběti a také se jedlo. Vůbec nejsou důležité tyto historické
podoby, důležité je to, že ty posvěcené pokrmy se pak mohou rozdílet.
S touto myšlenkou se ještě vrátím do Starého Zákona, kde při nejrůznějších
příležitostech přinášeli dary, mnohdy i zvířecí: Při některých svátcích se pak to
obětované maso upeklo a mohlo se jíst, někde je připojen i konkrétní příkaz rozdílení
chudým. Byla to třeba takzvaná oběť pokojná. A při židovských svátcích se někdy
nechává jedna židle u stolu volná, ovšem i s připravenými pokrmy. Podle některé
tradice pro Eliáše, který má oznámit příchod Božího Království, podle jiných tradic
pro pocestného. A z knihy Leviticus jsme slyšeli ten příkaz nežnout pole až do kraje,
ale nechat pro potřebné. Na to pak také mohla spoléhat Rut, když na téměř sklizeném
poli chtěla sbírat klasy. A nakonec dostala celé společenství Božího domu. A jak
to Boží zaslíbení, které jsme dnes slyšeli, můžeme naplňovat dnes? Existují třeba
potravinové banky. Kontejnery pro oblečení do Červeného kříže. Ve Švédsku věší
na plot sáčky s jablky, která si může z velké úrody nabídnout kdokoli. A tuším
v F. L. Věkovi od Aloise Jiráska nechávala maminka na okně hrnek mléka a kus
chleba pro místního tuláka, který se styděl zaklepat u dveří. Takových inspirací je
řada, a proto když mluvíme o díkůvzdání, sami určitě objevíme nějaké možnosti.
Na nás právě je, jak vyjádříme tu vděčnost Bohu. Ale i lidem. Třeba takto:
Jistě, že pociťujeme před Bohem i druhými lidmi své chyby a nedostatky. Ale
cestou může být právě díkůvzdání za to, co jsme získali dobrého: Jak to totiž jinak
zní – „Promiň, zase jdu pozdě.“ Nebo „Děkuji, že jsi na mě počkal.“ – „Omlouvám
se ti, že jsem takový náladový.“ Nebo „Děkuju, že máš se mnou takovou trpělivost“.
– „Promiň, že jsem tak ukecaný“ – a místo toho „Děkuju, že mě posloucháš“. I takto
může vypadat díkůvzdání.
A takovýmto způsobem můžeme předávat Boží dary a své Boží povolání dál
a dělo se tak i od nejstarších dob církve 2 proto i apoštol Pavel říká, že on zasadil,
jeho spolupracovníci jako například Apollos zalévali – ale vzrůst této úrodě dal
Bůh sám.
Váš bratr Jan

DĚKOVNÁ MODLITBA
Veliký Bože, děkujeme ti za vše, co nám dáváš. Děkujeme ti za slunce
i déšť, za radost i smutek, za den i noc, děkujeme ti za štěstí i trápení.
Bez stínů našeho života bychom si nedokázali vážit dobra a světla, bez
utrpení bychom nevěděli, co je spokojenost a krása všedního dne. Ty jsi
nekonečná Moudrost a Prozřetelnost, která nás vede k pravému poznání,
ty jsi oáza věčnosti a naší spásy. Amen.
Juraj Jordán Dovala, biskup
Liturgický KALENDÁŘ

19. – 23. NEDĚLE po Duchu svatém

3. 10. Díkůvzdání za úrodu

18. 10. Svátek evangelisty Lukáše

28. 10. Den svobody, vyhlášení
nezávislosti ČSR, 103. výročí

31. 10. Slavnost reformace, 504. výročí

SVÁTKY V MĚSÍCI ŘÍJNU
Díkůvzdání za úrodu – 3. října
Mezi svátky církevního roku patří i slavnost poděkování za úrodu. Je to den díkůvzdání
za vše dobré. Mnoho věcí v životě jsme si zvykli považovat za samozřejmost nebo výsledek naší práce. Svátek díkůvzdání nás zve k tomu, abychom si uvědomili, že to podstatné
v životě dostáváme jako dar. Dar, za který bychom měli být vděčni.
Vděčnost je vlastnost, kterou se od útlého věku snažíme vštípit našim dětem. Za sebemenší
dar je učíme poděkovat. V dospělosti se však vděčnost tak rychle vytrácí. Zvláště vděčnost
za věci a skutečnosti, které máme denně před sebou. Třeba právě za to, že máme chleba,
protože se na polích urodilo.
Vděčnost není o zásluhách, ale o přijetí daru. Vděčnost se dotýká pokory, protože je tu
něco, co dostávám, ale nijak jsem se o to nezasloužil. Vděčnost za úrodu je pokorným
vyjádřením člověka, že jeho život, symbolizovaný chlebem, není tak úplně v jeho rukách, ale v rukách Božích. To Bůh dává déšť i slunce. Vděčnost za úrodu je tak vlastně
vděčností za život.
Pokud nám Bůh dal úrodu a s ní i naději dalších dnů života, měli bychom přemýšlet ne
o tom, co budeme jíst a pít, či jak si ještě zařídíme své pohodlí, ale o tom, jak budeme žít.
Bůh se postaral, abychom žít mohli, a na nás je, jak naše žití bude vypadat.
Asi všichni známe americký svátek Den díkůvzdání. Dnes tolik pompézní a komerční, ale
původně vycházející z vděčnosti a pokory, to když první evropští osadníci neměli dostatek
potravin a k přežití zimy jim zásoby darovali místní Indiáni. Od nich také na jaře dostali
kukuřici jako osivo na pole. Na podzim se prý noví osadníci sešli společně s Indiány
a uspořádali oslavu jako vyjádření díků. Stalo se tak v roce 1621 a od roku 1941 je tento
svátek ustanoven zákonem na čtvrtý čtvrtek v měsíci listopadu.

U nás žádný takový svátek ustanovený není; avšak upřímně poděkovat Bohu za úrodu
(řečeno slovy modlitby Páně – za „chléb náš vezdejší“), za přírodu kolem nás, za své
blízké můžeme každý den. Totiž kdo děkuje, ten není nevšímavý, ten vidí, že věci nejsou
samozřejmé. Že semínko v zemi nevzklíčí jenom proto, že ho tam zasel; že se nápad
v jeho hlavě nevylíhne, kdykoli se mu zachce nebo když se dostatečně soustředí; že kdyby se nenarodil právě svým rodičům a nesetkal se s lidmi, kteří mu byli dáni, nebyl by
vůbec tím, kým je. Kdo děkuje, ten nestačí žasnout. A snadněji odolá pýše, závisti nebo
zapšklosti. Děkujme často – máme za co.

Svátek evangelisty Lukáše – 18. října
Lukáš je známý jako autor (sestavovatel) třetího kanonického evangelia – evangelia
podle Lukáše.
Byl pohanského původu, pocházel z významného syrského (dnes už neexistujícího) města
Antiochie. Narodil se na počátku letopočtu. Původním povoláním byl lékař – bibličtí badatelé tvrdí, že v řeckém textu evangelia při popisech Ježíšových uzdravovacích zázraků
používá tehdejší odbornou lékařskou terminologii.
Vznik evangelia podle Lukáše se klade do let 70–80. Jako jediné z evangelií má pokračování – Skutky apoštolů, které zahrnují pokračování dějin prvotní církve. Jedná se o pátou
knihu Nového zákona.
Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible. Je psán řecky,
oproti Starému zákonu, který je psán hebrejsky a aramejsky. Obsahem Nového zákona je
působení a kázání Ježíše z Nazareta a počátky prvotní církve. Jednotlivé spisy vznikaly
mezi léty 50 – 120 našeho letopočtu, později byly shromážděny jako závazný soubor
(kánon). V té době už byly přeloženy do několika jazyků a rozšířeny po celém území
tehdejší Římské říše.
Základem Nového zákona jsou čtyři evangelia neboli radostné zvěsti (podle Matouše,
Marka, Lukáše, Jana), které popisují Ježíšův život, umučení a vzkříšení. Ta jsou jádrem
Bible a nejcennějšími texty. Nový zákon obsahuje také knihu o životě první církve – tzv.
Skutky apoštolů, dále dopisy neboli epištoly (určené především jednotlivým církevním
obcím) a knihu Zjevení.
Autor Lukášova evangelia v úvodu naznačuje, že není očitým svědkem událostí, o kterých
píše, ale že vše pečlivě ověřil a pracoval na základě pramenů. Jako pramen patrně použil
evangelium podle Marka, Sbírku Ježíšových výroků a prameny nepoužívané ostatními
evangelisty.
Při svém působení se možná připojil k apoštolu Markovi, ale nejvíce cestoval s apoštolem
Pavlem. Absolvoval s ním druhou apoštolskou cestu a taky společně navštívili Jeruzalém.
Zemřel ve věku 84 let. Jeho ostatky jsou uloženy v benediktinském opatství v Padově,
avšak podstatná část – lebka – je uchovávána v Praze. V polovině 14. století ji totiž získal císař Karel IV. a svěřil ji metropolitní kapitule Svatovítské katedrály. Od té doby je
unikátní relikvie součástí Svatovítského pokladu.

Hlavním atributem evangelisty Lukáše je okřídlený býk (býk byl v tehdejší době obětním
zvířetem), protože jeho evangelium začíná Zachariášovou obětí v chrámě. Přesto, že se
Lukáš nikdy nesetkal s Ježíšem, je považován za jeho učedníka.

Den reformace – 31. října
Den reformace je svátkem a připomínkou začátku reformace církve. Obvykle se slaví
31. října na výročí uveřejnění 95 tezí reformátora Martina Luthera.
Toho dne roku 1517 přibil augustiniánský mnich a profesor výkladu Písma na univerzitě
Martin Luther na vrata farního kostela ve Wittenbergu svých pověstných 95 tezí (otázky a návrhy na diskusi), které dle tradice zahájily reformaci v Evropě. Luther reagoval
především na prodej odpustků, varoval před odpustkovou praxí. V té době byl v Římě
rozestavěný Svatopetrský dóm. Papež potřeboval další peníze na dokončení ambiciózního
projektu, a tak byl zvolen stejný způsob, jako před sto lety za Jana Husa – totiž prodej
odpustků. Prodavači lidem slibovali, že si koupí odpustku zaplatí přímluvné modlitby
kněží. Ti se budou modlit za duše jejich příbuzných, které se trápí v očistci. Bůh modlitby
kněží vyslyší, hříšným duším odpustí a z očistce je propustí dříve. Luther, stejně jako
předtím Hus, s tímto učením a praxí zásadně nesouhlasil. Nenašel pro ně v Bibli žádnou
oporu. Naopak, četl zvláště dopisy Pavlovy a tam měl jasně napsáno, že Bůh odpouští
z milosti. Odpuštění si nelze ani koupit, ani zasloužit, je to dar pouhé milosti, který člověk
může přijmout jedině vírou.
Jen Bůh může odpustit hříchy a pokání mohou činit pouze živí, a nikoliv mrtví. Pokání
musí být vnitřním postojem člověka, který se bude projevovat na jedné straně lítostí
a na straně druhé proměněným životem, který nese ovoce dobrých skutků.
Tímto dnem započala reforma církve, v jejímž průběhu vznikly nové církve – ke katolické
a pravoslavné církvi se tak přidává církev protestantská.
Lutherovy myšlenky se v Německu rychle šířily a na jejich základech vznikla luteránská
církev. Mezi luterány a katolíky vypukly náboženské války. Císař Karel V. proto přijal
mírovou dohodu, tzv. Augsburský mír, kterým bylo luteránství zrovnoprávněno s katolickým náboženstvím a ve kterém byla svoboda uznána ve formě zásady „cuius regio,
eius religio“ (čí země, toho náboženství). Šlechta si mohla svobodně vybrat náboženství,
poddaní nikoli.
Ve Švýcarsku působil další reformátor církve Jan Kalvín. Příznivci se nazývali kalvinisté,
ve Francii se jim říkalo hugenoti. Po krvavé bartolomějské noci (1572), kdy katolíci povraždili hugenoty, byl v roce 1598 vydán Edikt nantský, který zaručil svobodu vyznání.
I v Anglii vznikla nová církev. Založil ji král Jindřich VIII., který se chtěl rozvést se svojí
první manželkou, ale papež mu rozvod neumožnil. Tuto církev nazval anglikánskou a sám
stál v jejím čele.
Znakem protestantských církví je přijímání pod obojí, důraz na Bibli – Nový zákon, bohoslužby v národním jazyce; neuznávají papeže jako hlavu církve, odmítají výzdobu kostelů.
Na našem území proběhly snahy o reformu církve již o sto let dříve. Mistr Jan Hus svými myšlenkami předběhl dobu. K tomu, že se učení Luthera a jeho vrstevníků rozšířilo,

přispěly změny ve společnosti – začala renesance a humanismus, kladl se větší důraz
na člověka a svobodu, lidé viděli zkaženost církve a byli ochotni naslouchat těm, kdo
kritizoval její bohatství, rozmařilý život, prodej odpustků. Skončilo období temného
středověku, otevřel se nový svět – a to i doslova díky zámořským objevům, které zbořily
hranice lidského poznání.
Obrovským přínosem pro šíření myšlenek byl vynález knihtisku (kolem roku 1450, Johannes Gutenberg).
Zastavit šíření reformace a obnovit moc a jednotu katolické církve měla protireformace,
rekatolizace. Roku 1540 bylo založeno Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesus), jezuitský
řád. U jeho zrodu stál baskický šlechtic Ignác z Loyoly. Do českých zemí jezuité přišli
v roce 1556 na pozvání krále Ferdinanda I. Habsburského.
Tovaryšstvo Ježíšovo mělo v programu učit, kázat, zpovídat a šířit katolickou víru mezi
nekatolíky v Evropě i mezi pohany mimo Evropu. Postupně vybudovali po celém světě
síť nových škol, tzv. koleje. U nás je nejznámější kolejí Klementinum v Praze. Významným jezuitou byl Bohuslav Balbín - spisovatel, pedagog, katolický kněz, geolog a velký
zastánce českého jazyka, vydavatel knih Jana Amose Komenského.
Navzdory všem překážkám se reformace šířila dál a lidé přenesli svoje vyznání, svoji
víru i přes různá těžká období – u nás především přes dobu pobělohorskou a období
po Únoru 1948.
Vaše sestra Radka

ZVEME VÁS V MĚSÍCI ŘÍJNU
NEDĚLE DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU 3. 10. 2021
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 prožijeme v neděli 3. 10. v 9:00 hodin u nás v Husově sboru, v dřevěném kostele v Blansku,
ale i ve všech ostatních obcích. Prosím, kdo jste ochotni věnovat na díkůvzdání něco
ze své úrody, přineste tyto dary s sebou na bohoslužby do kostela nebo na bohoslužby
v dalších místech našich farností.
Těším se na vás. Váš farář Martin
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,
ZAVOLEJETE 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!!!

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!
1.	Synové božští a dcery lidské
úterý 5. 10. 2021
2. Abraham a Sára		
úterý 12. 10. 2021
3. Abraham a Lot			
úterý 19. 10. 2021
4. Abraham a Izák		
úterý 26. 10. 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 7. října v 17:45 hodin.
Srdečně všechny zveme!
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.
1. Jak víme, co víme?		
středa 27. 10. 2021
2. Evoluce, nebo stvoření?		
středa 10. 11. 2021
Další termíny budou v listopadovém farním zpravodaji.			
MK

JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci říjnu se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 18. 10. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 20. 10. v 18:30 hodin ve Vyškově
Zveme k účasti. 			
Ing. Patrik Hanáček a Vladimíra Pečenková
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.

SETKÁVÁNÍ CHLAPSKÉ SKUPINKY
Pohodové setkání k popovídání a sdílení životních zkušeností ve společenství mužské
skupinky. Setkáme se v pátek 22. 10. v 18:30 hodin.
UPOZORNĚNÍ PRO VÁS
Tak jako minulé roky bude opět vydaný kalendář 2022 farností Blansko a Vyškov.
Pamatujte na to a kalendář pro příští rok si nekupujte.
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.
ZMĚNA ČASU
V noci ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10. 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.

BIŘMOVÁNÍ
POZVÁNÍ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ.

Svátost biřmování v mnoha farnostech v naší zemi přestala být hromadnou velkou
farní a společenskou akcí a stala se velmi osobní cestou k upevnění víry těch, kdo
se k ní připravují. Spolu s tím také roste vědomí důležitosti přípravy. Mnozí vnímají
přípravu na biřmování spíš jako přípravu na život, žitý v síle víry. Svátost biřmování
(od latinského firmatio = upevňování) je svátostí, „v níž Duch svatý oživuje a upevňuje víru v srdci člověka“. Biřmovanec touto svátostí přijímá podíl na darech milosti
(charismatech), které udílí Duch svatý.
Jiným starobylým názvem pro tuto svátost je zpečetění (consignatio). Pečetí se
tu myslí znamení, že skrze Krista v Duchu svatém patříme Bohu. Novozákonním
základem pro biřmování je apoštolské vkládání rukou, jímž se dostává věřícím podíl
na darech Ducha (Skutky apoštolů, 8, 14-17).
Základním předpokladem pro přijetí biřmování je křest, podíl biřmovance na životě
společenství farnosti a příprava v rámci duchovní péče. Příprava spočívá v hlubším
vzdělávání se v evangeliu, zkušenosti víry a prohloubení duchovního života. Rád bych
vás pozval, kdo jste svátost biřmování doposud nepřijali, k přípravě a jejímu přijetí.
Zájemci, prosím, hlaste se! Setkání při přípravě k biřmování se bude konat
ve čtvrtek 8. října 2021 v 18:30 hodin v dřevěném kostele v Blansku.
Těším se na vás! Bratr farář Martin

PROŽILI JSME
První zářijová neděle v Blansku
Na neděli 5. 9. 2021 jsme v Blansku připravili tzv. „Požehnání do nového školního
roku“. Nejprve jsme společně prožili bohoslužby. Bratr farář všem na začátku školního roku požehnal a udělil dětem osobní požehnání do nového školního roku. Krásné
počasí přálo i milému posezení, které pro nás všechny připravili milí manželé Hanka
a Peťa Hvozdenští. Mnohokrát děkujeme za příjemné posezení, výborné jídlo a milou
obsluhu. Těšíme se na podzimní oslavu svátku Huberta. Bude to krásná novinka!
Vděční farníci – strávníci
Požehnání školákům v Rousínově
V neděli 5. září 2021 při všech bohoslužbách udělil bratr farář Martin přítomným dětem
požehnání do nového školního roku. Také u nás v Rousínově v kostele Cyrila a Metoděje je udělil našim vnukům. Jsou to spolužáci Matěj a Lukáš. My, jejich babičky Anička
a Vlaďka, jsme byli při tom. Rády se společně staráme o všechno, co je v naši silách,
o náš rousínovský kostel, abychom tak odlehčili našemu bratru faráři Martinovi. Přejeme
našim školákům i všem dalším dětem pěkný školní rok, ať se jim daří a kéž už je nepotká
další distanční výuka!
Anička a Vlaďka z Rousínova

Požehnání dětem do nového školního roku v Rousínově

Dny evropského kulturního dědictví ve Vyškově a v Blansku
Ve dnech 10. až 12. září se konaly jako každý rok dny památek. I náš kostel – sbor dr. Farského – byl zpřístupněn veřejnosti. Náš kostel ve Vyškově prochází velkou opravou, o níž
vás pravidelně informuji. Společně s manželem jsme letos provedli o Dnech evropského
kulturního dědictví desítky zájemců, kteří byli zvědaví, jak se práce hýbou dál. Zajímala je původní výmalba kostela, tehdy židovské synagogy. Představili jsme jim „vzorek“
restaurované omítky, který je dokončený v kostelní lodi. Těšíme se, až bude za námi
dlouhá cesta ke kompletní obnově výmalby a my, Vyškovští, už budeme v „novém“.
V Blansku obětavě prováděla turisty sestra Vlaďka Konečná a podle jejích slov byla
účast také hojná. Mnozí se rádi podívali na kostelní betlém, který má svoji krásnou
samostatnou místnost v prostoru pod kostelem.
Vaše sestra Lidka z Vyškova
Biblické hodiny jsme pěkně začali
Začátkem měsíce září se otevírají během týdne i všechna milá setkávání ve farnosti.
Věřím, že i letos bude, dá-li Pán, dostatek zvídavých a ochotných zájemců udělat si
čas na Boží věci a rozvíjet duchovní život v našem společenství. Letitou stálicí jsou
v Blansku biblické hodiny, které procházely různými proměnami. Naším velkým
požehnáním je, že máme mezi sebou bratra ing. Jiřího Rokose. Bratr farář Martin
tak může být i na nějakém setkání účastníkem a nemusí jej vést. Bratr Jiří se ochotně
ujal vedení i letošního podzimního cyklu a připravil pro nás opravdu myšlenkově
i obsahově zajímavá témata. Děkujeme mu za jeho vklad, vedení a povzbuzení.
Kromě blanenských účastníků i my s manželkou rádi z Brna – Líšně biblické hodiny
navštěvujeme a máme místní společenství opravdu rádi.
MUDr. Ladislav Střelec s manželkou Renatou
Radostné povzbuzení v Ruprechtově
V neděli 12. září jsme při bohoslužbách v Ruprechtově prožili opravdu radostnou
a milou událost. Během roku na bohoslužby přichází a místní společenství drží
hlouček obětavých sester. V blanenském dřevěném kostele jsou na křestní slavnosti
zvyklí, vždyť z 52 nedělí v roce je jich 42 se svátostí křtu dětí nebo dospělých. U nás
v Ruprechtově je to však velký svátek. O druhé zářijové neděli byla při bohoslužbách
pokřtěna dvojčátka Věrka a Anežka Švarcovi. Doma již mají staršího brášku Vojtu,
který svým sestřičkám držel při křtu křestní svíce. Bratr farář oddával jejich rodiče
Vlastičku a Vojtu v kapli v Ježkovicích.
Babička Světlana Švarcová je přes dvacet let starostkou Ruprechtova a byla také
jednou z kmotřenek, druhou kmotrou byla jejich babička Vlasta. Po svých kmotrách
také dostala dvojčátka křestní jména. Zajímavostí této neděle bylo, že bratr farář křtil
celkem 6 dětí, z toho dvakrát dvojčata.
Krásný pozdrav z Ruprechtova zasílá sestra Mirka.

Náš milý devadesátník Jan Šimkůj z Blanska
Na svátek knížete Václava jsme Pánu Bohu poděkovali za významné životní jubileum
našeho milého bratra Jana Šimkůje z Blanska. Pokud mu to jen trochu zdravotní stav
dovolí, tak je v současné době nejstarším pravidelným účastníkem bohoslužeb v Blansku.

Ke krásným 90. narozeninám mu vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ať se smíme
stále těšit z jeho přítomnosti mezi námi a on má vždy dost síly přijít do svého Dřevěného
kostelíka. Na mnohá léta!
Bratr farář Martin

Koncert bratra varhaníka Jaroslava Nepilého
V neděli 19. září 2021 byl naším milým hostem bratr varhaník Jaroslav Nepilý. Jeho
rodiče Alena a Jaroslav Nepilí byli po celý život faráři naší
církve. Maminka v Holohlavech a Smiřicích, tatínek v Hronově a Polici nad Metují.
Jako jejich jediný syn od malička vyrůstal v prostředí naší církve a také bydlel
na faře Husova sboru. Tady se začala jeho cesta za hrací stůl varhan. Jako koncertní
varhaník procestoval nejen naši vlast, ale i mnohé další země. Každý rok přijíždí
i k nám do Blanska. Potěší nás koncertem a svoji milou společností při následném
posezení s účastníky koncertu. Těšíme se na další setkání s bratrem varhaníkem
na jaře L. P. 2022.
Za vděčné posluchače sestra Jana
Bohoslužby v kapli blanenského Senior centra
Po dlouhé době jsme se mohli opět společně v září začít setkávat k pravidelným bohoslužbám v blanenském Senior centru. Z důvodu různých covidových opatření to nebylo téměř
rok možné. Přejeme místním sestrám a bratrovi hodně sil a víme, že je každá bohoslužba
pro ně opravdovou vzpruhou a potěšením.
Vaše Dagmar Taranzová

POMOC POSTIŽENÝM TORNÁDEM
V bibli čteme (2. list Korintským 9:6-7) slovo:
„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také
štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne
s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout
vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě
vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné,
dobrota jeho trvá navěky.‘ Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst
vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni,
abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.
Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak
jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi
i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám
Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! „
Jak jsme Vás informovali v zářijovém čísle Farního zpravodaje, podařilo se nám na začátku měsíce července předat 40.000,- čtyřem rodinám z hodonínské farnosti. Tak jako my
žijeme v našem společenství, jejich domovským kostelem je Husův sbor v Hodoníně.
Jejich bratr farář Juraj Jordán Dovala je zároveň i našim brněnským biskupem. Na naši
výzvu v minulém farním zpravodaji, že vyhlašujeme druhé kolo sbírky na postižené
tornádem, jste mnozí odpověděli opravdu s plným pochopením. Při všech bohoslužbách
konaných v neděli 4. 9. 2021 a 12. 9. 2021 se od jednotlivých dárců podařilo vybrat
90.000,-. Tyto peníze jsme rozdělili mezi 4 další rodiny a naši poslové Marcelka a Jirka
Forstovi je předali v sobotu 25. 9. 2021 konkrétním lidem do rukou.
MK

Druhá mise na Jižní Moravu
„Je konec měsíce září a mnozí z nás vyslechli v klidu svých domovů ze sdělovacích prostředků, že je to už 3 měsíce od řádění tornáda na Jižní Moravě. A tak si mnozí řeknou
á tak to už to tam mají všechno v pořádku. Peníze na opravy různě dostali a už si zase žijí.
Ale ouha, byli jsme pověřeni předat vybranou
částku ze sbírky, která proběhla v naší blanenské
farnosti určitým konkrétním rodinám, kterým
tornádo zničilo obydlí. Ještě jsme se psychicky
nevzpamatovali s první návštěvy v červenci a už
jsme tu po druhé.
Přiznáváme se opět se slzami v očích a obrovským smutkem na duši. Jen takový příklad manželé Dlabajovi (fotka s páskou policie). Manželka
byla se dvěma dětmi v lázních, když se tornádo
přehnalo nad jejich domem v Mikulčicích. Manžel ji jen v slzách po telefonu sdělil, že žije, ale dům už nemají. Fotka ukazuje naprosto
holou parcelu. A tak bychom mohli pokračovat.
Všichni se snaží s pomocí Boží toto vše přežít a do zimy aspoň zastřešit domy, pokud ještě
z nich něco zbylo. Všichni jsou nesmírně vděční všem naším farníkům, kteří se na sbírce
podíleli a prostřednictvím nás, vám všem z celého srdce děkují za vámi věnované peníze
a denně se modlí k Pánu Bohu, aby jim byl nápomocen. Všem lidem. kteří žijí v přepychu a blahobytu bych přál navštívit vesnice Hrušky, Mikulčice, Lužice a další obydlí až
k Hodonínu, aby se zamysleli nad svými životy a pokorou.

PÁN S VÁMI.

Marcelka a Jirka Forstovi

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ

Co je pravda ?
Každodenně se setkáváme s tím, jak lidé diskutují, nebo se někdy i velmi tvrdě hádají
o to, co je pravda. Každý je přesvědčen o té své. Vidíme to (zvláště nyní před volbami)
v politice, v práci, mezi přáteli, v rodině, někdy i v církvi. Týká se to nás všech. Jak však
víme, že to, co považujeme za pravdu, je skutečně tak? Kdyby se nás na to někdo zeptal,
dokázali bychom odpovědět?
V průběhu dějin lidé rozpoznali tři zdroje našeho poznání: lidský rozum, zkušenost
a Boží zjevení. Ze všech těchto zdrojů čerpáme i my, ať už přímo, nebo prostřednictvím
jiných osob. Každý z nás prožil něco jiného, má jinou výchovu, jiné zkušenosti, jiné
schopnosti, navštěvoval jiné školy, setkal se s jinými lidmi, řešil jiné problémy - a to vše
každého z nás jinak formovalo, takže často máme různé pohledy na určitou věc. Podléháme přitom často pokušení si myslet, že právě ten náš pohled je ten jediný správný, že
právě my „máme pravdu“. Co je ale tedy ta skutečná pravda? Kdo to rozhodne? Pán Ježíš
nám říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život…“ (Jan 14,6). Kdo tedy hledá Ježíše Krista,
hledá pravdu. Věřím, že necháme-li se vést Duchem Svatým, On nás k pravdě bude přivádět (Jan 16,13). Nikdo z nás nemůže pravdu vlastnit, měli bychom ji však stále hledat.
„Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba“
(1. Korintským 8,2). O tom, co jsme přijali jako pravdu, bychom měli být přesvědčeni
pouze do té míry, abychom byli ještě přesvědčitelní o něčem jiném, jinak se z nás snadno
stanou fanatici. Hledáme-li skutečně pravdu, nemusíme se bát konfrontace s jinými názory.
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 druhého blanenského
faráře ThB. Vladimíra Černého.

VLADIMÍR ČERNÝ

Narozený 4. 5. 1910 v Zastávce – zemřel 12. 9. 1970 v Brně
Narodil se 4. května 1910 v Zastávce, okres Brno – venkov.
V letech 1933 až 1937 absolvoval Husovu českou fakultu bohosloveckou v Praze a vykonal dvě bohoslovecké státní zkoušky.
Po svém vysvěcení na kněze nastoupil 1. listopadu 1937 jako
pomocný duchovní v Blansku.
1. listopadu 1938 byl jmenován zatímním farářem Církve
českomoravské v Blansku. Na valném shromáždění 14. ledna
1945 byl pak zvolen definitivním farářem v Blansku, kde
působil až do 31. května 1951. Poté na vlastní žádost

odchází a stává se farářem v Brně – Králově Poli s funkcí diecésního školního
inspektora náboženství.
V Brně – Králově Poli působil, jako farář v letech (1951–64), vikářem vikariátu Brno – Královo Pole a člen diecézní rady (od roku 1951), diecézní inspektor náboženství (od roku
1952), generální vikář brněnské diecéze (1964–68). Jako předseda prázdninové péče se
staral v letech 1939–45 o děti dělnických rodin v Blansku, kde byl poté předsedou školské komise Národní fronty (1948–51). V mládí aktivní házenkář, v 50. letech předseda
oddílu házené Spartaku KPS Brno, člen organizačního výboru mistrovství světa v házené
v Československu 1964.
zdroj:

Pamětní kniha Církve československé v Blansku
Biografický slovník CČSH, Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), 2020
Připravil pro vás bratr ing. Jaroslav Jura.

BOHOSLUŽBA
Vážené sestry, vážení bratři, přátelé v Kristu,
níže vám nabízím druhé pokračování seriálu o československé liturgii od Vladimíra Hraby
(2018) z jeho textu Kristus vprostřed nás. Nebývá zvykem, že úvod má dvě části. Úvod je
totiž nejdůležitější částí každé knihy či textu, jedná se o průvodce celým textem. S tímto
průvodcem je třeba se dobře seznámit.

Československá (husitská) liturgie
Díl II. – Závěr úvodu

Ježíš Kristus a jeho veřejné dílo. Povolal okruh učedníků, se kterými hovořil a stoloval.
Po svém ukřižování o Velikonocích vstal z mrtvých. V Kristovi je smrt přemožena. Bůh
zvítězil! V Ježíši Kristu našli naplnění mesiášských zaslíbení. Uvěřili, že Bůh se stal člověkem a šel s ním až tam, kde je smrt a temnota. Uvěřili, že v něm se „Slovo stalo tělem“.
Začali oslavovat Boha skrze svého jediného syna Ježíše Krista. Velikonoční tajemství
smiřuje člověka a Boha a Bůh zároveň dává člověku největší dar, který jen lze dát; dar
záchrany před věčnou smrtí. S Kristem přichází nová intimita. Projevem této intimity
se stalo obecenství bohoslužby, kde zní svědectví o Bohu a jeho díle v Kristu Ježíši.
Navíc se jedná o obecenství, kde aktivně působí Duch svatý. Rámcem a formou této
bohoslužby se stalo obecenství opakující se Ježíšovy večere, kterou osobně ustanovil
a uložil konat učedníkům před svým ukřižováním.
První křesťané očekávali, že Kristus přijde nastolit nový věk ještě za jejich generace.
Každé ráno se scházeli k bohoslužbám a očekávali Krista spasitele. Druhý příchod se však
nekonal, tedy přinejmenším tak, jak si představovali. Všichni, kdo uvěřili, totiž zjistili,
že Kristova přítomnost je neustálá, silná a intenzívní. Že se jedná o přítomného a živého
Boha, který se nám pořád a nekonečně dává. Navíc pochopili onu nadčasovost Kristovy
mise, totiž že Bůh v člověku působí ve všech časech a pro všechny, jeho záchrana člověka je obrovské tajemství, kde minulost a budoucnost je jedno a totéž v tomto momentu

Kristovy oběti. Víra těch, kteří Krista nepoznali, osobně se rodí v jeho Slovu, které je
přítomné a živé ve večeři Páně. Hlubší význam Svaté večeře spočívá v dobrovolnosti se
podvolit a oddat Boží Pravdě. Bůh přichází v Ježíši Kristu k člověku, aby se zmocnil celé
jeho osobnosti a celého jeho života.
Slovo liturgie je velice dobře známé. Řecky leiturgia je složeninou dvou slov. Leitos –
„patřící lidu“ a ergon – „dílo lidu, služba ve prospěch lidu“. Původně toto slovo nemělo
jenom kultický význam. Ten převážil až od 2. století n. l. Navzdory tomu, že jej původně
naznačuje už Písmo svaté, kde se slovo liturgie vyskytuje také. Leiturgia v Bibli značí
jak starozákonní službu v chrámě (LI, 23), tak i misionářskou službu apoštola Pavla (Ř
15,16), stejně tak i bohoslužbu kolem Kristova stolu (Sk 13,2). Kristus sám je jako služebník svatyně nazván leiturgos (Žd 8,2).
V rámci liturgie Církve československé husitské se budeme stále pohybovat mezi liturgickou tradicí, která se v církvi vyvíjela ve dvou podobách. Západní oblast s vlivem latiny,
později zcela centralizovanou římským biskupem a východní oblast, která je místem
vlivu řeckého, nazýváme ortodoxní – tedy pravoslavnou větví církve. Kdybychom měli
přiblížit smysl liturgie prvního patriarchy Církve československé, Karla Farského, tak
musíme zcela jednoznačně sledovat oba směry či proudy. Ačkoliv k Velkému schizmatu,
tj. velkému rozkolu Církve na východní a západní, došlo až v roce 1054, tak právě liturgika poukazovala na specifika a rozdíly v přístupech obou církevních tradicí již dříve,
čímž svým způsobem tento rozpor a následně rozkol předznamenávala. Západní tradice
chápe liturgii v širším významu, kdežto východní tradice jí rozumí jako samotné slavnosti
eucharistie – to jest obřadu večeře Páně. Společným jmenovatelem obou tradic je prostor
výsostně posvátného charakteru, který lze označit jako dílo samotného Krista Ježíše jako
kněze Nové smlouvy a také dílo církve, tedy jeho těla.
Připravil pro vás bratr Mgr. Michal Ševčík

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 říjnu 2021:
- za všechny děti a mladé lidi, aby poznali živého Boha, za jejich zapojení duchovního
života i služby v naší farnosti
- za dar odvahy bojovat duchovní zápas víry až do konce
- za všechny nemocné v naší farnosti, aby je Pán posiloval
- za mír a pokoj pro naši vlast, letošní volby, prozíravé a nesobecké politiky, kteří u nás
budou vládnout
- za moudré hospodaření s úrodou za našich zahrad, polí, sadů a vinohradů
- za ty, kdo v životě zrají pro nebeské království, za šťastnou hodinku smrti. Amen.
Vaše sestra Lidka

LUŠTÍME

Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku. Tři úspěšné luštitele vylosujeme
a odměníme knihou.
Vypisujte si písmenka z horní tabulky v pořadí daném čísly ve spodní tabulce.

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2021
Pátek

1. 10.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

2. 10.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 19. po Duchu
Svatém

3. 10.

Text evangelia: Marek 10, 2-16
Zpíváme píseň: 41, 15

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

8. 10.

17:30 Blansko

Dřevěný kostel

Sobota

9. 10.

14:00 Rudice

Kaple sv. Barbory

Neděle – 20. po Duchu
Svatém

10. 10.

Text evangelia: Marek 10, 17-31
Zpíváme píseň: 100, 172, 313

Pátek
Sobota

15. 10.
16. 10.

Neděle – 21. po Duchu
Svatém

17. 10.

Text evangelia: Marek 10, 35-45
Zpíváme píseň: 106, 164

Pátek
Sobota

22. 10.
23. 10.

Neděle – 22. po Duchu
Svatém

24. 10.

Text evangelia: Marek 10, 46-52
Zpíváme píseň: 11, 85, 166

Čtvrtek – Den vzniku
československé republiky
Dušičkové vzpomínky na
naše blízké zemřelé
Pátek
Sobota
Neděle – 23. po Duchu
Svatém
Text evangelia:
Marek 12,28b-34
Zpíváme píseň: 23, 21
Dušičkové vzpomínky na naše
blízké zemřelé

28. 10.

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

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

16:00 Vítějeves
17:30
29. 10. 17:30
30. 10. 14:00
31. 10. 7:45
9:00
11:00
14:15
15:45
17:00
17:00

Lysice
Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Brťov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Rousínov

Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple Sv. Rodiny
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Kaple sv. Rodiny
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Dřevěný kostel
Kaple Marie Matky Páně
Sbor Dr. K. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Sbor Cyrila a Metoděje

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

