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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

Dfievûn˘ kostelík v Blansku.

Zkusme se spoleãnû zamyslet tak tro-
‰ku jinak, neÏ jsme zvyklí v na‰í „kfies-
Èanské mluvû”. Víte, proã máme dvû u‰i
a jedna ústa? Abychom více skrze u‰i po-
slouchali a ménû mluvili… A víte, proã
máme dvû oãi? Abychom obãas jedno
oko i mohli pfiimhoufiit… Jak fungujeme
kaÏd˘ z nás? Necháme se tím inspirovat?

Cel˘ kfiesÈansk˘ svût proÏívá dobu
postní. Ta zaãíná Popeleãní stfiedou,
konãí Svat˘m velikonoãním t˘dnem a tr-
vá ãtyfiicet dnÛ. Tûch ãtyfiicet dnÛ pfiipo-

míná JeÏí‰Ûv pÛst na pou‰ti, kter˘ trval
stejnou dobu, ale také je to ãas, kter˘ iz-
raelsk˘ národ ‰el z egyptského otroctví
do ke svobodû do Zaslíbené Zemû, která
trvala ãtyfiicet let. MoÏná stojí za vysvût-
lenou  i to, proã slavíme Velikonoce po-
kaÏdé v jiné dobû, proã je to takzvan˘
pohybliv˘ svátek. Termín Velikonoc se
fiídí lunárním kalendáfiem, slaví se vÏdy
v první nedûli po jarním úplÀku.

PÛst je vedle modlitby a almuÏny ur-
ãitou formou duchovního projevu, kter˘
se vyskytuje snad ve v‰ech náboÏen-
stvích. Vyjadfiuje, Ïe se dokáÏeme ovlá-
dat a kontrolovat, Ïe jsme pány sebe 
sam˘ch. S pÛstem se setkáváme ov‰em
i jinde. O pÛstu by mohly hodnû vypra-
vovat modelky. Nebo také sportovci, te-
dy  aÏ na vrhaãe koulí nebo zápasníky

sumo. AÈ uÏ je motivace jakákoli, pÛst
urãitû ãlovûku prospívá. A net˘ká se jen
masa, mÛÏe mít i jinou podobu. Proto
bych navázal na dvû úvodní otázky.
Nebylo by na ‰kodu, kdybychom obãas
„vypnuli” pusu anebo více kontrolovali,
co z na‰ich úst vychází. Slovo je totiÏ
nástroj, kter˘m nejvíc a nejãastûji dru-
h˘m ubliÏujeme. Dokonce mÛÏeme slo-
vem i zabít, to kdyÏ nûkomu vezmeme
jeho dobré jméno. Napadá mû star˘ pfií-
mûr - o roztrhané pefiinû ze které se 
pefií rozlétne do svûta a nikdy ho uÏ ne-
posbíráme zpût a nedáme dohromady.
Je skuteãnû nûkdy dobfie pfii pohledu na

druhého pfiimhoufiit  jedno oko a podí-
vat se pozitivním pohledem. I to je pÛst.

Proto fiekni lidem, které miluje‰, Ïe je
miluje‰. Dej jim najevo, Ïe Ti na nich
záleÏí, Ïe jsou pro Tebe v˘jimeãní a
dÛleÏití. Vyjádfii to dfiív, neÏ bude pfiíli‰
pozdû. Pfiijmi dar láskyplného pozvání
víry, dokud je pfiíhodn˘ ãas. Pamatuj si,
Ïe sklidí‰, co zaseje‰. Co vloÏí‰ do Ïi-
votÛ jin˘ch, vrátí se do toho Tvého.   

Krásnû, ale také duchovnû proÏité
Velikonoce vám pfieje Martin Kopeck˘,
faráfi v dfievûném kostele v Blansku.

Foto: archiv M. Kopeckého

Na Velk˘ pátek 30. 3. od 9:00 hodin se
setkáme na úpatí kopce Paseka v âerné
Hofie u prvního zastavení. Zveme zvlá‰tû
dûti i dospûlé. Zábavnou formou, se soutû-
Ïemi a hrami, projdeme celou kfiíÏovou ce-
stu aÏ ke kapli na kopci. Smyslem je srozu-
mitelnû dûtem otevfiít cestu k této památce. 
Veãerní, zcela mimofiádnou atmosféru
VELKOPÁTEâNÍHO dne, proÏijeme na 
Velk˘ pátek 30. 3. se ve 20:00 hodin
setkáme opût na úpatí kopce Paseka
v âerné Hofie a pÛjdeme se svícemi, sla-

vením poboÏnosti KfiíÏové cesty pro
dospûlé.
Na velikonoãní pondûlí 2. 4. vás zveme na
v˘‰lap, ze v‰ech cest a svûtov˘ch stran.
Vyjdûte si na pfiíjemnou velikonoãní, pon-
dûlní vycházku zakonãenou v kapli.
V 17:00 hodin je zde pro vás pfiipravené ve-
likonoãní zamy‰lení s písnûmi, zajímav˘m
programem i obãerstvením v‰em putujícím.

Na vidûnou se tû‰í s Vámi 
Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘.

Na‰e stránky: www.drevenykostelik.cz

Milí ãtenáfii. Máme pfied sebou, na dohled, nejvût‰í svátky v roce – Velikonoce. Pfiem˘‰leli jste nûkdy nad tím, proã sla-
víme Velikonoce pokaÏdé v jiné dobû? Proã samotn˘m velikonoãním svátkÛ pfiedchází 40. dnÛ postní doby? 

V kapli Sv. rodiny na kopci Paseka v âerné Hofie
na Kvûtnou nedûli 25. bfiezna v 9:00
hodin poÏehnání ratolestí, slib katechu-
menÛ, svátost pokání. 

na Zelen˘ ãtvrtek 29. bfiezna v 17:30
hodin památka ustanovení Veãefie Pánû,
um˘vání nohou, adorace, Pesachová
slavnost v 19:00 hodin.

na Velk˘ pátek 30. bfiezna v 17:30 ho-
din kfiíÏová cesta, úcta kfiíÏe, Pa‰ije, 
adorace.

na Bílou sobotu 31. bfiezna ve 20:00
hodin nejvût‰í slavnost v celém roce,
zmrtv˘chvstání Pánû, kfity dospûl˘ch. 

na Velikonoãní nedûli 1. dubna v 9:00
hodin Hod BoÏí, hlavní svátek
Velikonoc, První veãefie Pánû pro do-
spûlé, poÏehnání pokrmÛ. 

na Velikonoãní pondûlí 2. dubna
v 9:00 hodin pouÈ s uãedníky do
Emauz, kostelní pomlázka.

V Blansku v dfievûném kostele, na ulici Rodkovského 7
BOHOSLUÎBY - VELIKONOâNÍ PROGRAM

Maìarské speciality, farma Sokol 
(jogurty, s˘ry, pomazánky), 150 druhÛ
kofiení - i váÏené, uzenáfiství Lipovec,
Otinoves, slovenské s˘ry pfiímo od
baãe, domácí chilli omáãky a zeleni-
nové ba‰ty, kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, pro-
dukty BIO a dal‰í dobrÛtky pro vás. 

Blansko, Bezruãova 7 

Otevírací doba
Po – Pá 8.30-17.00
So 8.00-10.30
Tel.: 601 570 796, 773 611 371
www.ufarmareblansko.cz

➔
Farmáfiské produkty 
z domácí v˘roby od peãlivû
vybran˘ch dodavatelÛ.

Proã slavíme Velikonoce pokaÏdé v jiné dobû?

Kaple Sv. rodiny na kopci Paseka v âerné Hofie.


