
Biskup Jindřich Zdík a rok 1136 v Kronice kanovníka  vyšehradského
Naše město, tehdy obec, je 

zmiňováno historicky poprvé v roce 
1136 v souvislosti s plánem 
olomouckého biskupa Jindřicha 
Zdíka postavit zde kostel.

Při příležitosti oslav 880 let od 
této události nechalo naše město 
zhotovit bronzový reliéf biskupa 
Jindřicha, velké duchovní, kulturní     
i politické osobnosti své doby. 
Požehnal jej při příležitosti Vítání svatého Martina,                             
v neděli 14. listopadu 2015, arcibiskup olomoucký Jan Graubner. 

Reliéf je vsazen do desky z červeného mramoru, ve které jsou 
kromě nápisu vybroušeny čtyři bílé jehlany, které se spolu s dalšími 
dvěma staly později součástí erbu olomouckého biskupství.

Bůh se stal dítětem  (úvaha  z 25. prosince) 
Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. 

Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo? Poprvé mohla žena sdělit celou pravdu: 
„Bože můj, synu můj“. Nyní už nemám strach. Je-li Bůh dítětem položeným tam na slámě              
v jeskyni, pak mi už nenahání strach. A jestliže mohu i já vedle Marie šeptat: „Bože můj, synu můj“, 
pak ráj vstoupil do mého domu a přinesl mi opravdový klid. Mohu mít strach ze svého otce, zvlášť 
jestli jsem ho ještě nepoznal, ale z toho dítěte nikoli. Z dítěte, které hladím a které se ke mně vine,    
z děťátka, které si žádá moji ochranu a lásku, strach nemám. Už nemám strach. Pokoj, jenž je 
opakem strachu, je nyní se mnou. Jedinou námahu, kterou musím vynaložit, je věřit. A uvěřit, to 
znamená zrodit. Věřím-li, pokračuji tím v procesu, kterým Ježíš-dítě přichází na svět. Maria, věřím 
jako ty, že to dítě je Bůh, tvůj syn, a klaním se mu. Klaním se jeho přítomnosti zde ve schránce, 
kterou schovávám pod kabátem, kde on je uschován ve velmi křehkém znamení  chleba, ještě 
křehčím než je tělo. Slyším tě, Maria, jak čas od času v Betlémě opakuješ: „Bože můj, synu můj“

Carlo Carretto: z knihy Myšlenky

OTEC BISKUP K ZAHÁJENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ

 Milé sestry a bratři,
v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento 

den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu 
Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, 
odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3).



Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních 
církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to 
především v katedrále a dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem 
pět.

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální 
bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po 
zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu 
otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým 
způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi. 
Přehled Svatých bran v brněnské diecézi, termíny jejich otevření (řazeno chronologicky)               
a biskupští vyslanci:

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla: neděle 13.12. 2015 v 9:00 hodin 
Žarošice, poutní kostel (Mons. Karel Orlita): středa 16.12. 2015 v 18:00 hodin
Kostelní Vydří, poutní kostel (R.D. Mgr. Roman Kubín): pátek 18.12. 2015 v18:00 hodin.
Znojmo, kostel sv. Kříže ( Mons. Václav Slouk): sobota 19.12. 2015 v 10:00 hodin
Žďár nad Sázavou II, bazilika (Mons. Jiří Mikulášek): neděle 20. 12. 2015 v 9:00 hodin
Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Po splnění 

podmínek je zde možné získat plnomocné odpustky. Posílena bude i zpovědní služba. Proto 
vybízím k poutím k těmto Svatým branám, protože Svatý rok milosrdenství se může stát velkou 
příležitostí pro každého z nás. Všechny informace o Svatém roku milosrdenství a o aktivitách 
papeže Františka najdete na vatikánských stránkách: www.im.va , informace v češtině hledejte na 
stránkách Tiskového střediska ČBK: tisk.cirkev.cz  . Všechny informace o aktivitách v rámci naší 
diecéze budou zveřejňovány na www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi .

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehná váš biskup,
 Vojtěch Cikrle

Svátost smíření jako přijetí daru Božího milosrdenství
Za svého pobytu u jižních sousedů jsem se velmi často setkal s tím, že při mši svaté šli téměř 

všichni přítomní ke svatému přijímání, zatímco ke zpovědi z nich, podle svědectví kněze, nechodil 
vůbec nikdo. Na moji otázku “proč?” zněla nejčastěji odpověď “nač zpověď, Bůh je přece 
milosrdný!”.

Na to mohu dodat jen jedno: ano, Bůh je milosrdný. Avšak stejně jako láska se nemůže nikdy 
zrodit, pokud o ni stojí jen jeden a ten druhý ne, nemůže nikdy vzniknout skutečné milosrdenství, 
pokud o ně stojí jen Bůh a člověk ne. Dobrovolné a lehkovážné odmítání svátosti smíření znamená 
odmítání Božího milosrdenství. A když chodit k svatému přijímání znamená říkat Bohu “mám tě 
rád”, co pak znamená odkládat svátost smíření??

Každý křesťan - katolík, který by mohl přijmout svátost smíření, ale nevěnuje jí žádnou 
pozornost, jedná velmi nezodpovědně. Svátost smíření je velmi čistým a hlubokým projevem 
Božího milosrdenství. Nikdo totiž nedokáže člověka zbavit zla a vysvobodit ze smrti, než jen Bůh, 
Ježíš Kristus. Odmítnout jeho svátost znamená totéž, jako jej nechat naprázdno stát proti nám         
s rukou napřeženou k usmíření, jako odmítout květinu života.

Otec Jiří

Oživení “odložených případů”
Následující Rok Božího milosrdenství bychom mohli také využít k novému otevření případů, 

které jsme uzavřeli nebo odložili: A tedy připravit se a přijmout svátost smíření třeba i po dlouhé 
době odkladů, váhání, studu.  “Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na 
mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši.” (Žalm 31)

A nebo se vrátit ke vztahům, které se zašmodrchaly, pokazily a nebo dokonce rozbily, takže 
jsme je vlastně odepsali jako neřešitelné. “U Boha není nic nemožného” (Luk 1)

Otec Jiří



Svátost smíření v Brně - stálá služba k Roku Božího milosrdenství
Kostel sv. Maří Magdaleny (Masarykova ulice u hlavního nádraží), pracovní dny (pondělí až 

pátek) od 9:00-16:30 hod. Rozpis kněží - zpovědníků na: www.biskupstvi.cz/zs  
Kromě této pravidelné služby se bude zpovídat také v katedrále sv. Petra a Pavla:
Úterý 18:30-19:00 * středa 17:00-17:30 * čtvrtek 16:30-17:30 * pátek 17:00-17:30 a 

20:00-22:00 * neděle 7:00-7:30, 8:30-9:00 a 10:00-10:30 hod.

Na Petrově se otevře Svatá brána  
Svatá brána do mimořádného Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem 

bude v brněnské diecézi slavnostně otevřena pontifikální bohoslužbou v neděli 13.12. v katedrále 
sv. Petra a Pavla a bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech 
v 9:00 vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu 
do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. 

POZVÁNKY - ODJINUD 

Jsme jedno a není nám to jedno?
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá duchovní večery s názvem: Jsme jedno a není 

nám to jedno? určené manželům, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah směrem k vzájemné jednotě. 
Termíny: 27.11. a 27.12., vždy od 18:30 do 20:30 v kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské 
náměstí). Vede: Jan Špilar, stálý jáhen. Vstupné je dobrovolné a není třeba se na akci přihlašovat.

Advent - připravujeme se na Vánoce
 Diecézní muzeum se sídlem v Brně na Petrově připravilo pro děti na advent program s názvem 

Advent - připravujeme se na Vánoce. V období od 30.11. do 23.12. možnost seznámit se s obdobím 
adventu, jeho významem a specifiky. Součástí programu je též poslech tzv. rorátních zpěvů a 
seznámení s tradicemi tohoto období. Žáci si budou moci vyrobit andělíčka z kukuřičného šustí.

Pierre a Mohamed
V pátek 11.12. v 18:00 pořádají kapucíni ve svém brněnském klášteře na Kapucínském náměstí 

divadelní představení Pierre a Mohamed. Hru francouzského dominikána Adriena Candiarda 
(1982) nastudoval Miroslav Gabriel Částek, který se svým Divadlem jednoho herce ztvárnil již 
řadu klasických děl. Hra je pojata jako rozhovor katolického biskupa a jeho muslimského řidiče. 
Přináší neotřelý pohled na křesťanství a islám a je vyjádřením vzájemné úcty a respektu.

“Víkend s Bohem”
Moravskoslezská křesťanská akademie pobočka Šlapanice zve na divadelní představení 

Víkend s Bohem, které se uskuteční 13.12.  od 17:00 ve Šlapanicích u Brna

Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte
CRSP v Brně pořádá setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte. Setkání se konají 17.12. 2015 a 

28.1. 2016, vždy od 17:00 do 19:30 v Malém sále na Josefské 1. Jedná se o úvodní setkání, která 
jsou určena rodičům vyrovnávajícím se se ztrátou dítěte v průběhu těhotenství, porodu a                
v poporodním období. Rodiče mají možnost sdílení v bezpečném prostředí empatie a důvěry. 
Setkáním provázejí MUDr. Hana Levíčková, Mgr. Jindřich Kotvrda, MTh, PsL,PD a Mgr. Robert 
Mayer. Setkání budou probíhat pravidelně, je nutné se přihlásit předem koordinátorce. 

Duchovní setkání pro rozvedené
CRSP v Brně zve rovněž na duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 16.1. 2016 

od 9:00 do 14:00 v novém farním sále na Petrově 9 v Brně. Tématem: „Pojď rychle dolů, neboť 
dnes musím zůstat v tvém domě." bude provázet R.D. Ing. Jan Kotík. Setkání nabízí prostor pro 
modlitbu, ztišení, zamyšlení nad tématem, setkání ve společenství. Mše sv. bude sloužena v kapli 
Zvěstování Páně v katedrále. Po domluvě je možno zajistit společný oběd.



Exercicie na téma “Vnitřní uzdravení”, doprovází O. Elias Vella. 
Od 2. do 7. 2. 2016 v Duchovním centru ve Vranově u Brna proběhnou duchovní cvičení na 

téma Vnitřní uzdravení. Provázet obnovou bude zkušený kněz, otec Ellias Vella z Malty. 
Zájemci se mohou hlásit e-mailem na dc-vranov@katolik.cz

PRO POVZBUZENÍ

Adventní lampička - netradiční kalendář, který prosvětlí dlouhé adventní večery
Nejdříve si vyrobíme korpus na lampu podle návodu. Na výrobu potřebujeme: lepidlo na 

tapety (sypací), nádobku/kyblík na rozmíchání, hedvábný, střihový nebo jakýkoli jiný jemný papír 
(může být bílý nebo i barevný), nafukovací balónek, nůžky, na postupné zdobení se hodí složka 
barevných průsvitných (transparentních) papírů.

Poté, co máme korpus hotový, si připravíme motivy na postupné zdobení lampičky. K tomu 
použijeme buď šablonu (na konci článku) nebo si vytvoříme motivy vlastní - k tomuto účelu je 
vhodná právě výše zmíněná sada transparentních papírů, ale kreativitě se meze nekladou :-). 
Šablona obsahuje hvězdičky, vločky a zvonečky různých velikostí a obrázek svíčky. Svíčky 
přidáváme vždy v neděli, tak jako je zapalujeme na adventním věnci. V ostatní dny nalepujeme 
některý z ostatních motivů.

Pak už stačí jen položit doprostřed ozdobeného lampičkového korpusu čajovou svíčku.

Z outdoorového kroužku KR

Výlet na lezeckou stěnu s outdorovým klubem Kolpingovy rodiny
Ráno 17.11. 2015 jsme se sešli před blanenskými lázněmi a od tam jsme jeli třemi auty na 

lezecké stěny do Brna na Vídeňskou. Někteří z nás byli úplní začátečníci, ale brzy se všechno 
potřebné k jištění a lezení naučili. Také prostředí bylo moc pěkné, každému se zalíbila jiná část 
haly. Celkově byla tato akce velmi namáhavá, ale stejně jsme si užili spoustu zábavy, a bylo nám 
líto, když jsme odpoledne museli odjíždět domů… UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ 
PODOBNOU AKCI!                                                            Magdaléna Wellová  

Tipy na originální dárky

Náš sbor MARTINI band nabízí své první hudební CD. K dipozici je v sakristii a nebo po 
dětské mši svaté přímo  u vedoucích.

Mirek Kučera, alias Karel Miroslav se skupinou Kare&My a žáky ZŠ Adamov nahráli a vydali 
nosič s originálními písněmi Písně jsou jako ptáci . K dostání v kostele v Adamově. 

Udělejte radost svým dětem a vnukům předplacením časopisu  NEZBEDA.  
Objednávky na: Redakce NEZBEDA, Divadelní 6, 760 01 Zlín , tel.: 739 344 031 ** mail: 

info@casopisnezbeda.cz ** Roční předplatné: 209 Kč (lze doobjednat i stará čísla).

Udělejte radost svým dcerám a slečnám ročním předplatným časopisu  IN! 
Předplatné: 11 čísel bez dárků: 363 Kč / 3 s dárkem: 420 Kč. ** tel. 480 023 408-9, 775 598 604, 

mail: objednavky@in.cz a nebo: Vydavatelstv? IN s.r.o., Horn? n?m. 12, 46601 Jablonec n. Nisou.

Zabouchněte dveře bulváru a objednejte si křesťansky laděný  časopis Naše rodina 
Objednávky: 1. Na bezplatné telefonické lince České pošty 800 300 302 ** 2. V redakci 

týdeníku Naše rodina na telefonu 224 932 034  ** e-mailu: rodina@rodinaonline.cz  

CD - MartiniBand

CD - Písně jsou jako ptáci 

Dárkové předplatné: 



Dárkové poukazy Karmelitánského nakladatelství
Když nevíte, jakou knihu vybrat coby dárek, darujte knižní poukaz Karmelitánského 

nakladatelství. Umožníte obdarovanému vybrat si knížky podle vlastního vkusu a nejít pro ně 
daleko. Poukaz lze zakoupit u sousedů: v Boskovicích mají Karmelitáni knihkupectví kardinála 
Špidlíka přímo na náměstí. Poukaz lze  využít rovněž v internetovém knihkupectví.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

Druhé, doplněné vydání úspěšné publikace známého historika Jaroslava Šebka, které vychází 
při příležitosti druhého výročí zvolení Františka papežem, představuje působení a odkaz pontifiků, 
kteří vstoupili do dění ve dvacátém století a na počátku třetího tisíciletí. Do výběru jsou zahrnuti     
i dva papežové, kteří svůj úřad sice zastávali ještě v předminulém století (Pius IX. a Lev XIII.), 
avšak důsledky jejich politiky se promítaly i do věku následujícího.

POZVÁNKY - OD NÁS

Světový den mládeže - Krakow 2016
V roce 2016 se bude konat opět světové setkání mládeže, organizované Svatým Otcem 

Františkem. Tentokrát to bude opravdu “za humny”. Hostitelskou zemí totiž bude Polsko.
Účastníci se musejí přihlašovat přes internet. Tam také najdou podrobnosti. Naše farnost - díky 

mnoha dárcům - je připravená mladým naší farnosti přispět na poplatek za pobyt a cestu!
Je to tedy vynikající příležitost seznámit se s dalšími věřícími vrstevníky z celého světa.        

Na setkání jsou zváni především budoucí biřmovanci. A pokud byste měli kamaráda nebo 
kamarádku, kteří žijí v prostředí, kde nemají věřící kamarády - určitě jej oslovte a přijměte do naší 
farní výpravy. Také je podpoříme.

Setkání se uskuteční nejprve v hostitelských diecézích (20.-25.7.2016) a následně ve dnech 
25.-31.7. společně v Krakově.

Setkání nad Biblí - nejen pro lektory
Setkání lektorů a s oblíbeným biblistou Otcem Pavlem Kopeckým se koná ve středu 2.12.2015 

v 18:30 hod. v kostele. Tématem bude Boží milosrdenství - v souvislosti s Rokem milosrdenství 
Božího, který vyhlásil papež František od 8.12. t.r. Přijďte načerpat z Božího slova do adventních 
dnů. Zveme  i ostatní zájemce.

Dárek od srdce potěší nejvíce 
Srdečně zveme rodiče a jejich děti na tradiční předvánoční tvořivou dílnu. Na jedné straně jsou 

dospělí, kteří učí děti vyrobit vlastníma rukama dárek pro své blízké (pod stromeček), zkouší být na 
chvíli „dítětem“. Na straně druhé děti, které zde nejen zdokonalují svoji manuální zručnost, 

Tiché světlo Román o Tomáši Akvinském  * Louis de Wohl
Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, 

jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překvapením zjistíme, že doba středověku nebyla ani 
černobílá ani temná, byla jen jinak náročná než je doba naše. Tomáš Akvinský (1225–1274) 
prožívá svůj nedlouhý život v prostředí krutých poměrů italských zemí 13. století, na které měl 
velký vliv Fridrich II., exkomunikovaný císař a obdivovatel islámu. Ačkoli byl šlechtického 
původu, Tomáš zmařil vyhlídky svých blízkých na světskou kariéru tím, že vstoupil do žebravého 
Řádu bratří kazatelů. Dominikáni se vyznačovali evangelijní chudobou a hlásáním Božího slova. 
Tomáš byl nejprve vyslán studovat, byl i žákem sv. Alberta Velikého, ale záhy se stal sám jedním    
z nejvýznamnějších teologů své doby. Později byl prohlášen za učitele církve.

Papežové moderního věku. Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím *
Jaroslav Šebek



prohlubují se v komunikaci s dospělými, ale hlavně zjišťují, že existuje možnost obdarovat 
druhého vlastním výtvorem. 

Také letos spolupracujeme s Rodinným centrem Blansko. Vstupní vklad ve výši věku…         
V případě deštivého počasí přezůvky s sebou! Neváhejte! V sobotu 12.12. na  Katolickém domě    
v době od  8:00 do 12:00. A instruktorům děkujeme za pomoc! 

Ekumenický týden společných modliteb 2016 17. – 24 .1. 2016  
Na téma:   RADOST kterou Vám nikdo nevezme   (Jan 16,22) se bude v Blansku konat  pokaždé 

v jiném křesťanském společenství. Začátky v 17:30 hod.:
17.1. v Apoštolské církvi, Čapkova 6, vede Martin Kopecký (CČSH)
18.1. v církvi Bratrské jednoty baptistů, Sv.Čecha 11, vede Andrija Buličič (Slovo života)
19.1. u nás, na Staré faře - Senior Point, vede Jiří Bureš  (Církev Českobratrská evangelická )
20.1. v církvi Slovo života, Hybešova 53a (vedle pošty) , vede P. Jiří Kaňa
21.1. v církvi adventistů s. dne, Masarykova13, vede Michal Petratur (Br. jednota baptistů)
22.1. v Československé církvi husitské - dřevěný kostel, vede Josef Merta (Křesťanské sbory)
23.1. v Lavině (Křesťanské sbory), 9.května 3), vede Jaroslav Kuben (Církev adventistů s.d.)
24.1. v kapli Senior centra Pod Sanatorkou 3, vede Petr Švásta (Apoštolská církev)       

INFORMACE

Průvodce adventem - pro android
Letošní Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské 

diecéze, je snadno dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem 
Android. Aplikaci „Průvodce adventem“ lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí 
služby „Obchod Play“.

Příprava na křest dospělých
Na svůj křest a přijetí do církve se v současnosti připravuje šest dospělých katechumenek.       

V roce 2016 o velikonoční vigilii, by měly přijmout, dá-li Pán, křest, svátost biřmování a 
eucharistie. Díky svým věřícím přátelům nebo příbuzným se s křesťanstvím setkávaly již delší 
dobu. Po Novém roce je plánované setkání všech katechumenů naší diecéze s Otcem biskupem      
v brněnské katedrále. Během postní doby pak budeme za ně prosit při bohoslužbách.

Je v naší farnosti určena pro děti od 2. tříd ZŠ (dospělí se mohou rovněž přihlásit, příprava bude 
individuální). Schůzky: Během postní doby příprava na svátost smíření a během velikonoční doby 
příprava na svaté přijímání, vždy v pondělí v 15:30 v přísálí Katolického domu. 

Na přípravách je nutná účast jednoho z rodičů nebo aspoň dospělý doprovod! Přihláška bude    
k vyzvednutí po Novém roce v sakristii. Vyplněnou ji prosím odevzdáte Otci Jiřímu nejpozději do 
masopustní neděle 7.2. 2016.

Rok víry v blanenském děkanátu
Děkujeme všem, kdo se zapojili do měsíčních adorací Nejsvětější svátosti v kaplích naší 

farnosti. Budeme v nich pokračovat i v roce 2016 a prosit o dar víry a její obnovu v naší farnosti. 

Církevní turistika ... a Vánoce
Projekt s názvem Církevní turistika je určen nejširší veřejnosti a navazuje na projekty Noc 

kostelů a Křesťanské Vánoce. Aplikace www.cirkevnituristika.cz prezentuje křesťanské církevní 
památky, poutní místa a další zajímavosti. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních 
objektů. Mnoho informací k prožití Vánoc je i na rozcestníku www.krestanskevanoce.cz

Příprava  na první svaté přijímání 2016



Křesťanské rádio PROGLAS - 20 let s námi a pro nás
Již dvacet let je v České republice možné naladit křesťanskou stanici Radio Proglas. Dne 8.12. 

1995 o Slavnosti Neposkvrněné Panny Marie byl spuštěn první vysílač na Svatém Hostýně. 
Stanice dodnes funguje bez reklam, jen z dobrovolných příspěvků svých posluchačů....

Voda pro kojence: na Staré faře  (opakovaná informace)
Na Staré faře ve sklípku je možno čerpat filtrovanou kohoutkovou vodu. Rodiny, které mají     

o tuto kvalitnější vodu zájem (zejména pro malé děti, včetně kojenců), si jí mohou nabrat podle 
potřeby. Kohoutek je zřetelně označený (FILTROVANÁ VODA) a je upravený tak, aby z něj šlo 
nabrat i do malého kanystru. Letos v létě byl v rámci údržby vyměněn donátorskou rodinou filtr.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

* úterky a čtvrtky v 5:30 * kostel
Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 1.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. 

Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.

Při bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 28.11. večer a neděle 29.11.) si můžete 
přinést k požehnání své rodiné adventní věnce. 

Adventní prodeje  Charity Blansko * neděle od 7:00 do 10:00 * farní dvůr 
O advetních nedělích si můžete zakoupit výrobky dílen naší Charity a tak podpořit její službu. 
Zároveň si tam mohou mladé rodiny (a ty, které si zařizují byt) přijít vybrat z překližkových 

malovaných betlémků (made in DolBoj).

Setkání lektorů a přátel Bible * středa 2.12. v 18:15 * kostel 
 O.  Pavel Kopecký nám přiblíží téma Božího milosrdenství v Písmu svatém. Zváni jsou nejen 

lektoři. Přednáška vám poslouží zároveň jako motivace k vánoční svátosti smíření.

Ekumenické zahájení adventu * čtvrtek 3.12. v 17:30 * dřevěný kostel 
Zástupci křesťanů z Blanska se sejdou zahájit advent společně modlitbou.

Letos je pro děti připraveno divadlo: Kočičí kabaret v podání dětí z blanenské Kollárky, pod 
vedením paní učitelky Evy Petrželové. Po něm následuje kočičí překvapení a návštěva svatého 
Mikuláše s obdarováním. Děti si mohou přivést své nejlepší kamarády ze školky nebo ze školy.     
V případě deštivého počasí přezůvky!

* neděle 6. 12. od 15:00 hod * Katolický dům
Loni se na farní zahradě, díky Bohu, urodilo mnoho ořechů. Zveme proto velké i malé na 

společné louskání spojené se vzájemným pobesedováním. Louskáčky s sebou. Výslužka jistá. 
Vypněte televize a přijďte strávit adventní odpolede úplně jinak!!

Dárky od srdce potěší nejvíce! Zveme děti, aby si připravily dárky pro své blízké. 

Komorní orchestr města Blanska zve na noční adventní hudbu.

U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. 

Adventní roráty 

Požehnání adventních věnců

Návštěva svatého Mikuláše * sobota  5.12. v 10:00 * Katolický dům 

Farní louskání 

Vánoční dílna * sobota 12.12.  8:00 - 12:00 * Katolický dům

Adventní nocturno * sobota 12.12. v 19:00 * kostel

Vánoční strom v Lažánkách * sobota 12.12. v 15:30 * Blansko-Lažánky



Program (v kapli): místní sbor, betlémy paní Mášové, lažánecký betlém. Připraveno  občerstvení.

Divadelní kroužek KR si připravil pro malé i velké  divadlo hned po druhé nedělní mši svaté...

Muzika pro adventní povzbuzení * neděle 13. 12. v 16:00 * kostel 
Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů.

 
Rodiče a dědečci s dětmi a také třeba školky si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený 

na Vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se „narodí“ o půlnoční.

Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na „dětskou mši svatou“ do kostela. 
Svíčky  čajovky budou k dispozici, s sebou lucerničku. Rozdávat je budou naši skauti také před 
Štědrým dnem na radnici, kde bude odpoledne a večer probíhat kulturní program.

Srdečně zveme ke svátosti smíření. Kněží budou zpovídat v kostele a na Katol. domě v sále.  

Na Štěpána budeme slavit ranní mši svatou v 7:00 v latině a zveme ministrovat “starou gardu”!

Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven 
dárek. Pozvěte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!

Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Z programu: Svatá Rodina (manželé Schulzovi s 
Lucinkou), pastýři (prosíme rodiče, aby vypravili kluky za pastýře a děvčata za selky a potom jim 
pomohli rozdávat farní PF). Kromě farních oveček a vánoční scénky vystoupí Drahánek ze sZUŠ  
a sbor MARTINI band. Pro všechny zajištěn horký čaj.

Tradiční vánoční koncert souboru Rastislav a hostí. Zazní Česká mše vánoční J.J.Ryby na 
závěr jeho jubilejního roku. V předprodeji (Info kancelář Blanka, Rožmitálova) místenky k sezení.

Tříkrálová sbírka 2016
Naše Charita se připravuje na další ročník Tříkrálové sbírky (1.-13.1. 2016). V této souvislos-

ti děkujeme všem velkým i malým koledníkům! MartiniBand vystoupí v jejím rámci na dobročin-
ném koncertě v Olomučanech 3.1. v 15:30 hod. 

S Martini do nového roku  2016 * 10.1.2016 v 17:00 * Katolický dům
Srdečně zveme na tradiční novoroční koncert našeho MartiniBandu. Uskuteční se                

na Katolickém domě v neděli 10.1.2016 od 17:00 hod. 

Farní divadélko * neděle 13. 12. v 10:00 * Katolický dům 

Olomučany 16:00 * Adamov 21:00 * Blansko 23:00 hod.

Kostelní betlém pro děti * pondělí 14.12. -  pátek 18.12. od 8:00 do 12:00 * kostel 

Betlémské světlo * 18.12. 17:45 kostel * 23.12. radnice * 24.12. dopoledne kostel

Vánoční svátost smíření * neděle 20.12. od 14:30 do 18:00 * kostel a Katol.dům

Kostelní betlém * 25. a 26.12. od 10:00 do 16:00 * kostel (vstup přes dětskou kapli)

Živý betlém * 25.12. v 14:30 * park u zámku

RASTISLAV -  vánoční koncert  * 26.12. v 15:00  *  kostel 

“Půlnoční” bohoslužby * 24. 12. :  

Latina a stará garda * 26. 12. 


