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Srdeãnû Vás v‰echny bez rozdílu, vû-
fiící (kteréhokoliv vyznání), hledající
i nevûfiící zveme na zti‰ení, ve spole-
ãenství víry, nadûje a lásky. Vûfiím, Ïe
nebudete litovat. 

VÁNOâNÍ DOBA
Ve ãtvrtek 24. 12. od 13:00 do 15:30

hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k pro-
hlídce nového betléma, zazpívání si ko-
led a ‰tedrodenímu zastavení. 

Ve ãtvrtek 24. 12. ve 22:00 hodin
TRADIâNÍ „PÒLNOâNÍ” -  VIGI-

LIE NAROZENÍ PÁNù.
V pátek 25. 12. HOD BOÎÍ VÁNOâNÍ

HLAVNÍ SVÁTEK CEL̄ CH VÁNOC.
v 9:00 hodin, a také 17:30 hodin

Slavnost narození Pánû. Past˘fiÛm an-
dûlé zvûstovali JeÏí‰ovo narození.
Rozdávají se vánoãní oplatky, zvlá‰tní
peãivo pro dne‰ní den.

V pátek 25. 12 od 16:00 do 18:30
hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k pro-
hlídce nového betléma, zazpívání si ko-
led a sváteãnímu zastavení.

V sobotu 26. 12. v 9:00 hodin svátek
muãedníka ·tûpána.

V sobotu 26. 12. od 16:00 do 18:30
hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k pro-
hlídce nového betléma, zazpívání si ko-
led a sváteãnímu zastavení.

V nedûli 27.12. v 9:00 hodin
Slavnost Rodiny Pánû.

Prosím manÏele, nezapomeÀte, Ïe
dnes obnovujeme své manÏelské sliby.

Ve ãtvrtek 31. 12. v 17:30 hodin
Silvestra. Podûkování za rok 2015.

Vzpomínka na zemfielé v leto‰ním roce. 
Pfiípitek a losování biblick˘ch ver‰Û na
rok 2016. 

JE·Tù 31. 12. ve 23:00 hodin
SILVESTROVSKÁ PÒLNOâNÍ BO-
HOSLUÎBA!!!

V pátek 1. 1. 2016 v 9:00 hodin
v kostele  je to velk˘ svátek „Nov˘ rok
Jména JeÏí‰”. 
Bude udíleno osobní poÏehnání do
Nového roku. 

V nedûli 3. 1. v 9:00 hodin, druhá
nedûle po Vánocích.

Ve stfiedu 6. 1. v 17:30 hodin
Slavnost Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ. 
Rozdávání Ïehnané kfiídy. 

V pátek 8. 1. v 17:30 hodin vánoãní
bohosluÏby.

V nedûli 10. 1. v 9:00 hodin
Slavnost kfitu Pánû v Jordánu. 
Konãí doba vánoãní, louãíme se s vá-
noãní v˘zdobou a betlémem. 

Po celou dobu vánoãní je v kostele
vidût ná‰ nov˘ betlém.

BOHOSLUÎBY V DAL·ÍCH
OBCÍCH NA·ICH FARNOSTÍ:

BRËOV - KAPLE MARIE MAT-
KY PÁNù:

- ·tûdr˘ den ve ãtvrtek 24.12. ve
21:00 hodin

- Hod BoÏí vánoãní v pátek 25.12.
v 10:45 hodin

- Rodiny Pánû v nedûli 27.12.
v 10:45 hodin

- na Nov˘ rok 2015 v pátek 1.1.
v 10:45 hodin

- na Tfii Krále ve stfiedu 6.1. v 19:00
hodin.
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

POZVÁNÍ NA DOBU VÁNOC L.P. 2015 V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU 
– HUSOVù SBORU CÍRKVE âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU


