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D¤EVùN¯ KOSTEL SLAVÍ 75. V¯ROâÍ
SVÉHO ÎIVOTA V BLANSKU a zve Vás na své narozeniny

Den s KUBBEM

Hlavní den oslav bude nedûle
27. kvûtna 2012, pfiedcházející den
v sobotu 26. 5. 2012 bude kostelík
zpfiístupnûn vefiejnosti s v˘kladem
a moÏností nahlédnutí do kroniky
NáboÏenské obce a programem pro
dûti. 

Slavnostní bohosluÏbu v nedûli  27.
kvûtna bude spolu s místním faráfiem
Martinem Kopeck˘m slouÏit biskup
praÏsk˘ Doc.ThDr. David Tonzar,
Th.D.a Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 

Pozváni jsou dosud Ïijící duchov-
ní, ktefií v minulosti v Blanenské
NáboÏenské obci slouÏili a dosud
Ïijící pamûtníci první bohosluÏby. 

PROGRAM OSLAV 
26. 5. sobota
9:00 – 11:00 Prohlídka kostelíku

s v˘kladem a moÏností prohlídky far-
ní kroniky.

12:00 – 17:00 Pokraãuje prohlídka
kostela s v˘kladem a program pro
dûti na farní zahradû

27. 5. nedûle
9:00 – 10:00 Slavnostní dûkovná

bohosluÏba
10:00 – 12:00 Zahradní slavnost

s programem pro dûti
17:30 Koncert uãitelÛ a ÏákÛ

Soukromé umûlecké ‰koly Blansko

Zá‰titu nad oslavami pfiijal starosta
Mûsta Blanska Ing. Lubomír Toufar.

PÁR INFORMACÍ 
Z HISTORIE KOSTELA

Dfievûn˘ kostelík sv. Paraskivy
byl pÛvodnû postaven jako pravo-
slavn˘ v NiÏním Seli‰ti nedaleko
Chustu na Podkarpatské Rusi, v pfií-
hraniãní oblasti s Rumunskem.
Stavba kostelíku byla zahájena
v roce 1601 a ukonãena byla aÏ za
40 let, protoÏe obec vymfiela na mo-
rovou epidemii. Je vystavûn v ar-
chitektonickém slohu rusínské goti-
ky horního Potisí a je nejstar‰í své-
ho typu na na‰em území. Do srpna
2001 se jako rok dokonãení stavby
tradoval letopoãet 1640 – toto da-
tum bylo objeveno na jedné z ikon.
Ale po 64 letech, co kostelík stojí
v Blansku, pomohla Spoleãnost
pfiátel Podkarpatské Rusi v Brnû
s rozlu‰tûním staroslovûnského
(církevnûslovanského) nápisu nad
hlavním vchodem. Dozvûdûli jsme
se tak, Ïe stavba kostelíku byla do-
konãena 29. ãervence 1641 na svá-
tek sv. Paraskivy, které byl kostelík
pÛvodnû zasvûcen. Ikona muãedni-
ce Paraskivy se nachází na pravé
stranû chrámové lodi. 

Asi po patnácti letech od postavení
pfie‰el kostelík ze správy Pravoslavné
církve pod správu ¤ecko-katolické
církve a té pak slouÏil aÏ do 20. let 20.
století. V té dobû si obyvatelé NiÏního

Seli‰tû postavili nov˘ zdûn˘ kostel.
Star˘ dfievûn˘ byl odsvûcen, zÛstal
nepouÏíván a chátral. Po vzniku první
âeskoslovenské republiky Státní pa-
mátkov˘ úfiad vybral nûkolik takto
chátrajících kostelíkÛ a pro jejich zá-
chranu navrhl odkoupení a pfievezení
do âeské republiky. 

Blanensk˘ kostelík je jedním ze
‰esti kostelíkÛ, které byly takto za-
chránûny (dal‰í je v Dobfiíkovû
u Vysokého M˘ta, v Kunãicích pod
Ondfiejníkem, v Nové Pace, v Hrad-
ci Králové a v Kinského zahradû
v Praze). 

Kostel byl zaevidován jako kul-
turní památka a pÛvodnû mûl b˘t
exponátem na V˘stavû soudobé kul-
tury, která se konala v roce 1928
v Brnû. Z tohoto úmyslu v‰ak se‰lo
a v roce 1935 byl nabídnut blanen-
ské náboÏenské obci Církve ãesko-
slovenské. Zapoãala tedy jednání
o jeho odkoupení. V roce 1936 byl
kostelík odkoupen, rozebrán a po
Ïeleznici pfiepraven do Blanska.
Zde byl potom mistrem tesafiem
Michalem Salejãukem a jeho rusín-
sk˘mi dûlníky znovu postaven. 

Dne 23. kvûtna 1937 bûhem církev-
ní slavnosti byl pfiedán k uÏívání. Na‰í
církvi slouÏí dodnes. Konají se zde
pravidelné bohosluÏby v pátek a v ne-
dûli, o církevních svátcích i ãastûji.

Kostelík je v sezónû zpfiístupnûn tu-
ristÛm, na poÏádání i mimo sezónu.
Pfiipravujeme zde cykly adventních
a velikonoãních koncertÛ a programÛ. 

V kostelíku je instalována ãást do-
chované pÛvodní pravoslavné v˘zdo-
by. Horní ikonostas a ‰est ikon z dru-
hé poloviny 18. století, carská vrátka
ze spodního ikonostasu a fragmenty
star‰ích tfiech rÛzn˘ch ikonostasÛ.
Tyto fragmenty pro‰ly v létech 2003
aÏ 2004 restaurováním, nûkteré z nich
v‰ak jiÏ pro ‰patn˘ stav byly pouze
vyãi‰tûny a zakonzervovány. 

V‰echny ikony jsou stejnû jako koste-
lík evidovanou kulturní památkou. K na-
‰í církvi se vztahuje pouze kopie
BroÏíkova „Kostnického koncilu”, umís-
tûná ve vchodové ãásti kostelíku.

V létech 2001 aÏ 2005 probíhala
v˘mûna stfie‰ní krytiny – klíncÛ, v˘-
mûna krytiny vûÏe a v˘mûna obloÏení
svisl˘ch venkovních stûn. Kostelík
byl vybaven elektronick˘m zabezpe-
ãovacím a poÏárním zafiízením s pfii-
pojením na pult centrální ochrany
Mûstské policie. Snahou farnosti je,
aby tato cenná památka byla docho-
vána budoucím generacím a její pro-
stor byl opravdu Ïiv˘m spoleãenstvím
lidí, ktefií zde mají svÛj duchovní do-
mov. Srdeãnû zveme i vás, v‰echny
bez rozdílu.

Text: Martin Kopeck˘

Kubb: stará, údajnû vikingská ven-
kovní spoleãenská hra pro dvû druÏ-
stva o 1 aÏ 6 ãlenech. Hru vás nauãí-
me bûhem jedné zku‰ební hry, pravi-
dla hravû pochopíte.

Kde: Gymnázium Rájec-Jestfiebí,
Komenského 240, vchod bránou z uli-
ce ·afranice – dvÛr a hfii‰tû.

Kdy: pátek 18. kvûtna 2012, 15:00
prezence soutûÏních t˘mÛ, 15:00 –
15:30 vysvûtlení pravidel a vyzkou‰e-
ní hry, 15:30 - ?? prÛbûh turnaje.

Poãasí: akce se koná jen za pfiízni-
vého poãasí! V pfiípadû de‰tû se ru‰í
a bude vypsán jin˘ termín.

Pfiípadné námûty a dotazy zasílejte
na tesar@boritov.cz

Podrobnûj‰í informace na
http://www.gymnaziumrajec.cz/cz/

den-s-kubbem

„Dne 23. kvûtna 1937 bûhem církevní slavnosti byl kostel pfiedán k uÏívání Církvi ãeskoslovenské za úãasti
olomouckého biskupa ThDr. Rostislava Stejskala” (z kroniky NáboÏenské obce).

V leto‰ním roce 2012 oslaví NáboÏenská obec Církve ãeskoslovenské husitské v Blansku 75. v˘roãí první bo-
hosluÏby v znovu postaveném kostelíku. Pfii této bohosluÏbû zároveÀ podûkujeme Pánu za dokonãení restau-
rování ikon a ikonostasu, které probíhalo z finanãních dÛvodÛ 7 let. 

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE
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Mediálním partnerem 
akce jsou 

ELEKTROOPRAVNAOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod., So 8 - 12 hod. Mobil: 733 318 860


