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Srdeãnû vás v‰echny, bez rozdílu, vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevûfiící zveme na zti‰ení, ve spoleãenství víry, nadûje a
lásky. Udûlejte si ãas a pfiijmûte na‰e pozvání. Vûfiíme, Ïe nebudete litovat. 
Dfievûn˘ kostel bude v roce 2017 slavit 80. v˘roãí svého pfiemístnûní z Podkarpatské Rusi do Blanska. Zahajujeme tedy leto‰ním 
adventem a vánocemi pfiípravu na toto krásné jubileum. ByÈ má kostel za sebou jiÏ více, jak 400-letou minulost, Ïije plnû pfiítom-
ností. Pfied kaÏd˘m adventním koncertem a pfii vánoãních prohlídkách betlému se dozvíte nûco z jeho historie. 

VÁNOâNÍ DOBA
V sobotu  24. 12. od  13:00 do 15:30
hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel
k prohlídce betlému, zazpívání si ko-
led a ‰tedrodennímu zastavení. 

V sobotu 24. 12. ve 22:00
TRADIâNÍ   „PÒLNOâNÍ”   -
VIGILIE NAROZENÍ PÁNù.

V nedûli  25. 12. hod.
BOÎÍ VÁNOâNÍ HLAVNÍ SVÁTEK
CEL̄ CH VÁNOC.
v 9:00, a také 17:30 Slavnost naroze-
ní Pánû. Past˘fiÛm andûlé zvûstovali
JeÏí‰ovo narození.

V nedûli 25. 12. od 16:00 do 18:30 je
otevfien˘ dfievûn˘ kostel k prohlídce

betlému, zazpívání si koled a sváteã-
nímu zastavení.

V pondûlí 26. 12. v 9:00 svátek mu-
ãedníka ·tûpána.

V pondûlí 26. 12. od 16:00 do 18:30
je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k prohlíd-
ce betlému, zazpívání si koled a svá-
teãnímu zastavení.

V pátek  30. 12. v 17:30 Slavnost
Rodiny Pánû.

V sobotu 31. 12.  v 17:30 Silvestra.
Podûkování za rok 2016. Vzpomínka
na zemfielé v leto‰ním roce. Pfiípitek
a losování biblick˘ch ver‰Û na rok
2017. 

JE·Tù 31.12. ve 23:00
SILVESTROVSKÁ PÒLNOâNÍ
BOHOSLUÎBA.

V nedûli 1. 1. 2017 v 9:00 v kostele
je to velk˘ svátek  „Nov˘ rok Jména
JeÏí‰”. 
Bude udíleno osobní poÏehnání do
Nového roku. 

V pátek 6. 1. v 17:30 Slavnost
Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ.
Rozdávání Ïehnané kfiídy. 

V nedûli 8. 1. v 9:00 Slavnost kfitu Pánû
v Jordánu. Konãí doba vánoãní, louãí-
me se s vánoãní v˘zdobou a betlémem. 

Po celou dobu vánoãní je v kostele vi-
dût krásn˘, perníkov˘ betlém vyrobe-
n˘ perníkáfikou ZdeÀkou Klime‰ovou.
Nenechejte si jej ujít.

Vá‰ fafiáfi Martin Kopeck˘
Foto: Vladimír Alexa

POZVÁNÍ NA DOBU VÁNOC L.P. 2016 V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU 
– HUSOVù SBORU CÍRKVE âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU

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 •

Perníkov˘ betlém v dfievûném kos-
tele v Blansku v roce 2015.


