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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1700 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

30. 12. v 9:00 Slavnost Rodiny
Pánû s obnovou manÏelsk˘ch sli-
bÛ. ManÏelé pfiijìte si obnovit své 
sliby a podûkovat za dal‰í rok
spoleãné cesty Ïivotem.
Pamatujeme v‰ak také i na v‰ech-
ny ovdovûlé i rozvedené. 

Na Silvestra 31. 12. V 17:30 se
koná losování biblick˘ch ver‰Û
a spoleãn˘ pfiípitek. ProÏijeme svá-
tost pokání a vefiejnou zpovûì, aby-
chom s ãist˘m srdcem vstoupili do
nového roku, své viny a hfiích ne-
chme ve starém roce. Podûkujeme

téÏ za v‰echny zemfielé v roce 2018.
V blanenském dfievûném kostele ve

23:00 uzavfie rok L.P. 2018 silvestrov-
ská pÛlnoãní bohosluÏba ze zcela
zvlá‰tní atmosférou, kterou vÏdy má. 

1. 1. 2019 v 9:00 „Nov˘ rok Jména
JeÏí‰”. Bude udíleno osobní poÏehná-
ní do Nového roku.

4. 1. v 17:30 novoroãní.
6. 1. v 9:00 Slavnost Zjevení Pánû,

lidovû Tfií králÛ. Rozdávání Ïehnané
kfiídy.

Na v‰echna milá setkání se tû‰í
a v‰echno dobré pro ãas Vánoc i no-
vého roku L.P. 2019 vám vypro‰uje
Martin Kopeck˘, faráfi.

NOV¯ BETLÉM V D¤EVùNÉM
KOSTELE V BLANSKU.

Na leto‰ní pouti na‰í farnosti do

Svaté zemû, Izraele, jsme nav‰tívili
Betlém, místo narození JeÏí‰e Krista.
U místního fiezbáfie jsme nechali vy-
robit na zakázku betlém, pro ná‰ dfie-
vûn˘ kostel v Blansku. Od leto‰ních
Vánoc budeme mít v dfievûném koste-
le betlém vyfiezávan˘ z Olivového
dfieva pfiímo v Betlémû. Je to celkem
unikát, kolik je kostelÛ, které mají
betlém pfiímo z Betléma?

Slavnostní uvedení nového
Betléma a jeho poÏehnání bude
v pondûlí na ·tûdr˘ den 24. 12. ve
22:00. Na tuto mimofiádnou slavnost
jste srdeãnû zváni. Nov˘ betlém si
mÛÏete prohlédnou pfied a po kaÏd˘ch
bohosluÏbách, a také v tyto dny: 24.
12. od 13:00 do 16:00, 25. a 26. 12.
od 15:30 do 18:30.

Srdeãnû Vás v‰echny bez rozdílu,
vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledají-
cí i nevûfiící zveme na zti‰ení, ve spo-
leãenství víry, nadûje a lásky pod stfie-
chou dfievûného kostela v Blansku. 

21. 12. v 17:30 je pfiipraven ‰est˘ ad-
ventní koncert Karla Fleischlingera
(Theorba, renesanãní a barokní kytara).
Jako hosté vystoupí Jana Kotouãková,
Kristina Vonková, Katefiina Hudcová,
Jana Ziková a Karel Fleischlinger jn.

22. 12. v 6:30 ranní roráty se spo-
leãnou snídaní.

23. 12. v 9:00 proÏijeme liturgii 4.
nedûle adventní. Slavíme svátost po-
kání a vefiejnou zpovûì. 

23. 12. v 17:30 je pfiipraven posled-
ní, sedm˘ adventní koncert.
Cimbálová Muzika MAJERÁN (dfií-
ve Drahan) a sbor dûtí ze základní
‰koly ve Sloupû.

24. 12. ve 22:00 TRADIâNÍ
„PÒLNOâNÍ”  VIGILIE NAROZENÍ
PÁNù SLAVNOSTNÍ POÎEHNÁNÍ
NOVÉHO BETLÉMA ZE SVATÉ
ZEMù-IZRAELE.

25. 12. HOD BOÎÍ VÁNOâNÍ
NEJVùT·Í SVÁTEK CEL¯CH
VÁNOC. V 9:00 a také 17:30 Slavnost
narození Pánû.

26. 12. v 9:00 Svátek muãedníka
·tûpána.

28. 12. v 17:30 Svátek Mláìátek

ZÁVùR ADVENTNÍ DOBY A VÁNOCE 
L.P. 2018 V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU 

- HUSOVù SBORU CÍRKVE
âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU


