
BOHOSLUŽBY 

Srdečně Vás osobně všechny věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme  

na  sváteční velikonoční setkání.  

V KAPLI NA BRŤOVĚ  

 

- V NEDĚLI 9.4. v 10:45 hodin - Květná neděle,  

                    žehnání ratolestí, Pašije, zpověď  

 a svátost pokání. 

 

- V PÁTEK 14.4. v 19:00 hodin - Velký pátek 

                     Křížová cesta, úcta kříže, Žaloby Páně, adorace 

Po skončení bohoslužby jedeme do Černé Hory.  

Odjížíme ve 20:00 hodin venkovní křížovou cestu.  

Vycházíme od prvního zastavení. 

 

- V NEDĚLI 16.4. v  10:45 hodin  
- Slavnost vzkříšení Páně, opět se zvoní.  

NEJVĚTŠÍ SVÁTEK V ROCE.  Žehnání pokrmů. 
 

Srdečně zveme všechny bez rozdílu vyznání, věřící, hledající i nevěřící. 
Těší se na vás Martin Kopecký, farář  

 

 



BOHOSLUŽBY 
Srdečně vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na 

sváteční velikonoční setkání  

ve společenství Církve československé husitské. 

V BLANSKU 

 V KAPLI SENIOR CENTRA: 
na Květnou neděli 9.4. v 8:00hodin 
- požehnání ratolestí se svátostí pokání a zpovědí. 

 

na Velký pátek 14.4. v 16:30 hodin 

- křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace. 

 

na Velikonoční neděli  

16.4. ve 8:00 hodin 
Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, požehnání pokrmů. 

 

 

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký  
 

 

 

 



 

BOHO SLUŽBY  

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční 

setkání ve společenství Církve československé husitské.  
V JEŽKOVICÍCH 

V KAPLI U HŘBITOVA: 
 

V  NEDĚLI 9. 4. v 15:45 hodin 

Květná neděle s požehnáním ratolestí, svátost pokání. 

V PÁTEK  14. 4. v 15:45 hodin 

Velký pátek, obřady, úcta kříže, přijímání 

V  NEDĚLI 16. 4. v 15:45 hodin 

Hod Boží velikonoční, žehnání pokrmů, 

 největší svátek v roce. 

 
  Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 

Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kostele či venku v přírodě, pohřebním 

rozloučením v kapli nebo obřadní síni ve Vyškově, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma  

i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství. Faráře zastihnete vždy před  

a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem domluvit, nebo se kontaktovat na e-mailu: 

fararmartin@seznam.cz, telefon: 606 702 768. Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.  

Naše stránky: www.kostelyvyskovsko.hu.cz,  

informační portál: www.fararmartin.digiinfo.eu 

 

mailto:fararmartin@seznam.cz


BOHO SLUŽBY  

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční 

setkání ve společenství Církve československé husitské.  

V RAČICÍCH 

SVATÝ TÝDEN VELIKONOČNÍ VE SBORU PÁNĚ: 

V  NEDĚLI 9. 4. v 17:00 hodin 

Květná neděle s požehnáním ratolestí, svátost pokání. 

V PÁTEK  14. 4. v 17:00 hodin 
Velký pátek, obřady, úcta kříže, přijímání 

V  NEDĚLI 16. 4. v 17:00 hodin 

Hod Boží velikonoční, žehnání pokrmů, 

 největší svátek v roce. 

V  NEDĚLI 23. 4. v 17:00 hodin 

Bílá neděle první po Velikonocích. 
 

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 
 

 

 



BOHO SLUŽBY  

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání  

ve společenství Církve československé husitské.  
V ROUSÍNOVĚ 

VE SBORU –  KOSTELE CYRILA A METODĚJE, 

BÝVALÁ SYNAGOGA NA TRÁVNÍKÁCH: 

V  NEDĚLI 9. 4. v 13:00 hodin 
Květná neděle s požehnáním ratolestí,  

svátost pokání.  

VE ČTVRTEK 13. 4. v 13:00 hodin 
Zelený čtvrtek, umývání nohou, Getsemane ,  

veřejná zpověď svátost pokání. 

V PÁTEK  14. 4. v 13:00 hodin 
Velký pátek, obřady, úcta kříže, přijímání. 

V  NEDĚLI 16. 4. v 13:00 hodin 

Hod Boží velikonoční, požehnání pokrmů, 

 největší svátek v roce. 

 
  Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 

 

 

 



BOHO SLUŽBY 
Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme  

na tato sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské.  
 

VELIKONOČNÍ TÝDEN V RUDICI  

V KAPLI SV. BARBORY 

V  SOBOTU 8. 4. v 15:00 !!!!! hodin 

Květná sobota s požehnáním ratolestí,  

svátost pokání. 

NA BÍLOU SOBOTU 15. 4. ve 14:00 hodin 

Vigilie hodu Božího velikonočního,  

žehnání pokrmů, největší svátek v roce. 

 

Po velikonocích se konají bohoslužby 

místo soboty, každý pátek v 18:45 hodin. 

OD PÁTKU 21.4. 2017 !!!!! 
  Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 

Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kostele či venku v přírodě, 

pohřebním rozloučením v kapli nebo obřadní síni v Blansku, osobním rozhovorem, návštěvou 

nemocných doma i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství. Faráře 

zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem domluvit,  

nebo se kontaktovat na e-mailu: fararmartin@seznam.cz, telefon: 606 702 768.  

Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.  

Naše stránky: www.drevenykostelik.cz, informační portál: www.fararmartin.digiinfo.eu 

mailto:fararmartin@seznam.cz


SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY 

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční 

setkání ve společenství Církve československé husitské. 

RUPRECHTOVĚ 

V OBŘADNÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU 

 

V  NEDĚLI 9. 4. v 18:00 hodin 

Květná neděle s požehnáním ratolestí, svátost pokání. 

V PÁTEK  14. 4. v 18:00 hodin 

Velký pátek, obřady, úcta kříže, přijímání 

V  NEDĚLI 16. 4. v 18:00 hodin 

Hod Boží velikonoční, žehnání pokrmů, 

 největší svátek v roce. 

 

Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kostele či venku v přírodě, 

pohřebním rozloučením v kostele nebo obřadní síni, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma 

i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství. Všechny služby jsou otevřeny 

všem lidem bez rozdílu. Faráře zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem 

domluvit, nebo se kontaktovat na e-mailu: fararmartin@seznam.cz, telefon: 606 702 768.  

Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.  

Naše stránky: www.kostelyvyskovsko.hu.cz,  

informační portál: www.fararmartin.digiinfo.eu 

 

 

 

 

 

mailto:fararmartin@seznam.cz


 

BOHOSLUŽBY 
Srdečně vás věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání. 

V dřevěném kostele, na ulici Rodkovského 7. 

V BLANSKU 

na Květnou neděli 9. dubna v 9:00 hodin 
požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.  

na Zelený čtvrtek 13. dubna v 17:30 hodin 
památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace, 

Pesachová slavnost v 19:00 hodin. 

na Velký pátek 14. dubna v 17:30 hodin 
křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace. 

na Bílou sobotu 15. dubna ve 20:00 hodin 
největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně,  

křty dospělých.  

na Velikonoční neděli 16. dubna v 9:00 hodin 
Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, První večeře Páně  

pro dospělé, požehnání pokrmů.  
na Velikonoční pondělí 17. dubna v 9:00 hodin 

pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka. 

 
Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 

 



 

BOHO SLUŽBY  

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční 

setkání ve společenství Církve československé husitské.  

ZDE V KOSTELE VE VYŠKOVĚ 

 

V  NEDĚLI 9. 4. v 14:15 hodin 

Květná neděle s požehnáním a rozdáváním ratolestí.  

VE ČTVRTEK 13. 4. v 14:15 hodin 

Zelený čtvrtek, umývání nohou, Getsemane,  

veřejná zpověď svátost pokání. 

V PÁTEK  14. 4. v 14:15 hodin 

Velký pátek, obřady, úcta kříže, přijímání.  

V  NEDĚLI 16. 4. v 14:15 hodin 

Hod Boží velikonoční, požehnání pokrmů, 

 největší svátek v roce.  

 
  Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 

 

 

 

 

 



 

BOHOSLUŽBY 
Srdečně Vás osobně všechny bez rozdílu věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící 

zveme na tato sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské.  

V LYSICÍCH 

V KNIHOVNĚ NAPROTI KATOLICKÉHO KOSTELA. 
 

!!!PROSÍM, POZOR NA ZMĚNU VE DNU  

A ČASE ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB !!! 

 

V  SOBOTU 8. 4. v 17:30 hodin 

Sobota před Květnou nedělí !!!! 

Požehnání ratolestí a Pašije. 

 

V  PONDĚLÍ 17. 4. v 17:30 hodin 

Pondělí velikonoční!!! 

Slavné Ježíšovo vzkříšení. 

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. 

 

 


