
Slova papeže Františka k postní době

Síla modlitby

K letošní postní době nabízí papež k zamyšlení biblické podobenství o
boháči a Lazarovi ( 16,19-31). Věřící vybízí také k naslouchání Božímu
slovu. Postní doba začíná ve středu 1. března.

Poselství papeže Františka má název „Slovo je dar, druhý člověk je dar“.
Postní doba je podle papeže silnou výzvou k obrácení se k Bohu „celým svým
srdcem“. V textu římský biskup předkládá podobenství o chudákovi
Lazarovi, který seděl hladový u dveří lhostejného boháče (Lk 16,19-31). Po
smrti byl Lazar přenesen „doAbrahámovy náruče“, avšak boháč navěky trpěl.

Lazar je podle papeže popsán velmi detailně: má i jméno, které v překladu znamená „Bůh
pomáhá“. To připomíná, že druhý člověk je vždy darem; je někým, koho Bůh chce a na něhož
pamatuje. „Chudák u boháčových dveří není někým obtížným, nýbrž je výzvou k obrácení a změně
života. Toto podobenství nás tedy nejprve vyzývá, abychom otevřeli druhému člověku bránu
našeho srdce, protože každý člověk je dar, náš soused i neznámý chudák. Postní období je příhod-
ným časem k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a poznali v něm Kristovu tvář.
Každý z nás je potkává na své cestě,“ píše František.

Boháč naproti tomu nemá jméno, je v podobenství popsán pouze jako „bohatý člověk“.
Obléká se do purpuru, který byl v Ježíšově době vyhrazen božstvu a králům. Hřích a zkaženost se v
tomto člověku usazují postupně: od lásky k penězům k marnivosti a následně k pýše. „Kořenem
všeho zla je láska k penězům,“ cituje František sv. Pavla. Díky majetku se stává boháč marnivým
člověkem, který si zakládá na vnějšku, ale jeho nitro je prázdné. Nejhlubší známkou jeho úpadku je
pýcha, kvůli níž se obléká do božských a královských barev. „Není možné sloužit Bohu i peně-
zům,“ píše papež.

V poselství k letošní postní době František komentuje také závěrečnou pasáž podobenství,
kdy v pekle boháč prosí Abraháma, aby varoval jeho příbuzné. Abrahám však odpovídá, že stačí
poslouchat Boží slovo. Kořenem boháčova hříchu je tedy skutečnost, že nenaslouchal Písmu. „To
jej vedlo ke ztrátě lásky k Bohu a následně k pohrdání bližním. Boží slovo je živá síla, schopná
způsobit obrácení v srdcích lidí a nasměrovat člověka znovu k Bohu. Zavřeme-li srdce vůči
Božímu daru, který promlouvá, má to za následek uzavření srdce vůči bližnímu,“ píše František.

Věřící proto mají podle něj v letošní postní době vytrvaleji naslouchat Božímu slova a medi-
tovat nad ním a současně být nablízku potřebným, slabým a chudým.

Anatolij Emmanuilovič Levitin-Krasnov, ruský křesťan, kterého celý život pronásledovala
tajná policie, v jednom dopise z vězení popsal, jak výjimečnou moc má modlitba – vnést pokoj a
světlo do nejtemnějších chvil našeho života: „Modlitba je ten největší zázrak. Stačí obrátit své
myšlenky k Bohu a najednou cítím, jak mi do duše a do celé mé bytosti tryská síla. Síla, která mě
obnovuje, zachraňuje a zvedá vysoko nad zem. Ta síla pochází zvenčí a na zemi není žádná bytost,
která by ji mohla alespoň pochopit.“

Lk

V postní době objevme sílu modlitby

Plášť svatého Martina
ob asník o ivotě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku

Kontakt: 608405990 * www.farnostblansko.cz
č ž
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Průvodce postní dobou

Postní duchovní obnova naší farnosti

Adorace v kapličkách naší farnosti za obnovu víry v naší farnosti

Jarní a letní aktivity outdoorového klubu Kolpingovy rodiny

Texty pro postní dobu najdete v brožurkách, které vydalo Katechetické centrum Brněnského
biskupství. K dispozici v kostele. V mobilní aplikaci (z roku 2014) zase na google ply:

PROGRAM:

* 17:45 mše svatá pro děti )
* 18:30 přednáška pro mládež a biřmovance )

* 8:30 přednáška zejména pro seniory ( )
* 10:00 občerstvení ( )
* 10:30 přednáška zejména pro rodiče ( )
* 12:00 mše svatá a rozeslání ( )

* 8:30 - 11:30 eucharistická adorace ( )
* 9:30 - 11:30 svátost smíření ( )
* 10:30 - 11:30 program pro děti ( ):

- o děti, od nejmenších, které vydrží hodinu bez maminky, až po školáky, kteří mají rádi
pohádky, se budou na Staré faře starat babičky (hlavně budou vyprávět pohádky)

- pro starší školáky bude program na dvoře fary (křížová cesta, návštěva kostela, hry)

Také během tohoto roku se bude konat v některé z kaplí naší farnosti modlitba (adorace) před
vystavenou Eucharistií. Jejím cílem je spojení s celou farností a modlitba za obnovu víry v našich
rodinách a také za dar víry v našich obcích. Jde většinou o první soboty v měsíci. Prosíme zejména
místní, aby si rozepsali modlitební služby.

11. 3. Penzion Písečná 1. 4. Senior centrum 6.5. Spešov
3. 6. Olomučany 2. 7. Lažánky (neděle:12-15h) 5. 8. Ráječko

17. 9. Olešná (neděle před poutní mší sv. v 15h)

V letošním roce opět plánujeme řadu akcí pro děti a mládež. Přihlášky se posílají na mail
kolping.blansko@seznam.cz.

3-.5.3. Na sněžnice - vypsáno, rezervováno a již obsazeno (jen 7 dětí)
23.4. Farní splutí Svitavy
21.5. Do jeskyně
17.-18.6. Horolezení
21.-27.8. Turistický a vodácký týden v Rakousku

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou&hl=cs

POZVÁNKY- od nás

Pátek 3.3.

Sobota 4.3.

(kostel
(kostel

velký sál KD
malý sál KD

velký sál KD, hlídání dětí zajištěno
kostel

kostel
kostel a klubovna KD

během druhé přednášky

Doprovodný program:

Rozpis:

Neděle 5.3.

* 15:00 “ ” beseda s paní Věrou Sosnarovou (85) o letech strávených s mamin-
kou a sestrou v komunistickém pracovním táboře Gulag na Sibiři. Životopisná kniha “Krvavé
jahody” po přednášce k dispozici a podpisu ( )

Aktuální informace, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na
Uvedené termíny si prosím ještě ověřte na internetu:

Krvavé jahody

velký sál KD

www.kolping.uvadi.cz



KR a arní farní splutí Svitavyj

“Pomáhat je v módě” 2017 - 10. ročník

Velkopáteční klapání - POZVÁNKA

Květná sobota mládeže

Kolpingova rodina pořádá letos již po deváté farní splutí Svitavy pro všechny děti, mládež
i rodiče s dětmi. Splutí se koná se v neděli 23. dubna, sraz v 9:30 hod. u nádraží. Vodácký materiál -
lodě, pádla, plovací vesty a přilby - i špekáčky jsou zajištěny. Přihlášky do neděle 16. dubna na
kolping.blansko@seznam.cz. Po uzávěrce nelze počet účastníků z organizačních důvodů rozšířit.

KLAS zve na svá setkání v pondělí, 2x za měsíc od 15:00–17:00 hod. do Centra sv. Martina,
Komenského 14 (Stará fara - Senior point). Zveme ty, kterým je 55, 99 i víc, chtějí se pobavit i něco
dovědět …nebuď sám, přijď k nám… Kontakty: 732747952;

V sobotu 1. 4. se bude konat na Dělnickém domě od 15:00 hod naše tradiční charitativní
módní přehlídka. Je to svébytný projev díkůvzdání Pánu za to, že se můžeme dělit s druhými. Dary
vybrané od přítomných v rámci tohoto svátku dobročinnosti jsou letos určeny na pomoc
Salesiánské výchovné službě v Mongolsku. Máme kontakt na českého kněze, salesiána Járu
Vracovského, který tam teď slouží.

Součástí módní přehlídky bude i misijní burza, ve které bude kromě rukodělných výrobků od
různých dárců (děkujeme především obyvatelům a vedení Senior centra Černá Hora a Domova pro
seniory Boskovice!) také pečivo od maminek a babiček z naší farnosti (i jim moc děkujeme!).
Prosíme ženy, ochotné přispět do burzy napečením, ať se domluví s paní Marcelou Musilovou.

V této souvislosti děkujeme všem, kteří přispějete věcmi potřebnými i nepotřebnými do
misijního blešáku (sběr se koná ve dnech 25.-26.2. na Staré faře (14-18h), jehož výtěžek bude také
celý určen na účel sbírky. Na účel sbírky jsou určeny všechny dary plynoucí z dražeb oblečení a
misijního pečiva. Děkujeme i Městu Blansko, konkrétně KSMB a dalším organizacím za podporu!

Z nabídky dalších výrobků to budou různě vysoké podíly (podíl určený na účel sbírky bude u
každého stolku zřetelně uveden!). Podrobnosti k akci na a na facebooku.

V rámci týdne modliteb za mládež (od 2. do 8. dubna 2017) se bude mládež (od 6. tříd a primy)
naší farnosti scházet k modlitbě v kostele vždy v 19:00 hod (a nebo po večerní mši svaté).

Zakončení týdne proběhne na Diecézním setkáním mládeže v Brně na Petrově
Program bude upřesněn na: Společnou jízdenku naším

mladým hradí farnost, sraz je v 7:15 na zastávce vlaku a nádraží.

blansko@spolecne.info

www.prehlidka.bk.cz

http://brno.signaly.cz/

Připomeňme si smysl velikonočního klapání. Od mše svaté na Zelený čtvrtek po slavnost
Vzkříšení o vigilii na Bílou sobotu umlkají z úcty ke Kristovu utrpení kostelní zvony. Zvonění je
nahrazeno klapáním (připomíná zatloukání hřebů do Kristova kříže) a řachtání (připomíná chech-
tání posmívajících se na křížové cestě).

Letos bychom chtěli pod záštitou farnosti pozvat kluky i muže alespoň ke trojímu klapání.
Oproti loňsku nás čeká změna! Trasy budou tři, každá jiným směrem přes město a každá skončí ve
městě, bez návratu ke kostelu. Klapaček je dostatek k zapůjčení. Počítejte s námahou po dobu asi
20 - 30 minut.

Organizace: skauti, zvou ostatní. Trasa směr Zborovce nebo Písečná.

(hned po obřadech) Organizace: dospělí muži farnosti, pomáhají mlad-
ší. Trasa směr hřbitov. U křížku zakončení.

Organizace: skauti, zvou ostatní. Trasa směr Zborovce nebo Písečná.

Velký pátek 15:00 h.

Velký pátek 20:00 h.

Bílá sobota 7:30 h.

v sobotu 8.4.
od 8:30 hod.

Klub aktivních seniorů Blansko - KLAS



Celostátní setkání mládeže - Olomouc 15. - 20. 8. 2017

Farní pouť - 8.5.

Farní kavárna 2017

Rodinné centrum Blansko

Naši bohoslovci a spol

- Motto: „Nebojte se!“

etkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí
prožít několik dní ve společenství mladých lidí. Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm
může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata
přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s
biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny… Bližší info na:
Kdo se přihlásí do 31.5., dostane slevu (cena 950 Kč, po termínu 1200, resp. 1400 Kč).

Biřmovanci a mládež mají své přípravné farní setkání na CSM
Olomouc na Velký pátek dopoledne. Setkání povedou bohoslovci. Sraz je v 8:30 na farním dvoře.
Na programu také domluva společné výpravy a další slevy - příspěvku od farnosti.

Letošní farní pouť bude směřova do Králík (poutní místo, kdysi shromažďovací tábor pro
internované řeholníky), do Neratova (kostel bez střechy a středisko sociálních služeb) a do Rokole.

Způsob přihlašování bude včas oznámen.

Letošní “farní kavárnu” zahájíme opět v dubnu, a to v neděli 2.4. po druhé mši svaté.
Děkujeme už předem všem (spojeným) rodinám, společenstvím, skupinkám, které si vezmou
kavárnu o jednotlivých nedělích na starosti. Kdo to ještě nezkusil, ať se nebojí připojit ke
zkušeným a hned se do všeho dostane... Kavárna bude pokračovat i o Květné (9.4.) a Velikonoční
neděli (16.4.). Rozpis služeb najdete na stolku pod kůrem.

Dovolená pro rodiny (Lednice - Perla Jižní Moravy). Týdenní pobyt pro rodiče či prarodiče s
dětmi. Během dopoledne je připraven zážitkový program pro rodiče a děti odděleně. Program je
přizpůsoben potřebám jednotlivých skupin. O dospělé se opět postará lektorský tým Milanka +
Mirek Vykydalovi. Děti budou v rukách osvědčených animátorů. Podrobnosti na

Termín: od neděle 16.7. 2017 (začínáme večeří) do soboty 22.7. 2017 (končíme obědem).
Cena: 3 950,- dospělý (program + ubytování + strava), 2 950,- dítě do 12-ti let (program + ubytová-
ní + strava-poloviční porce), 1 150,- poplatek za dítě do 3let (jen program) bez nároku na lůžko a
stravu. Přihlášky a informace: email: , mobil: 774 276 256.

Pro manželské páry do 35 let a jejich děti - SLEVA25 %. Děkujeme za sponzorský dar společ-
nostiAlf servis s.r.o. (Internetové připojení, digitální televize, telefon - více na )

Martin Mokrý (3. roč.) a v

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let. S

Připomeňme si duchovní povolání z naší farnosti. Na kněžství se připravují: v kněžském
semináři v Římě Olomouci Jirka Dyčka (2. roč.), v 2. roku jezuitského
noviciátu Ružomberok Vojta Fojt. Jáhen Jenda Musil je v salesiánském středisku Fryšták.
Zasvěcené sestry máme: Kateřina Němcová (sestry Cyrila a Metoděje, Velehrad), Xavera
Starychová a Fidelis Sedláková (sestry boromejky, Praha) a Jiřinka Čípková (sestry Ježíšovy,
Olomouc). Kněze-rodáky: Damián Němec OP (Olomouc), Pacifik Matějka OFMCap. (Praha-
sv.Josef), Petr Beneš (Brno-Židenice) aAntonín Sedlák (Krásná Lípa a okolí).

https://olomouc2017.signaly.cz/

www.rcblan-
sko.cz

v.zachovalova@seznam.cz

www.alfservis.cz

Přípravné farní setkání:

Manželská abeceda pro každého (16. – 22. 7. 2017)

INFORMACE



Provázejte je prosím modlitbou! Na velikonoční neděli rozdáme do rodin s dětmi velikonoč-
ní svíčku k modlitbě za tato a nová duchovní povolání! Pokud by měl nějaký kluk či děvče zájem, u
kohokoli z uvedených a také u Otce Jiřího se dozví víc!

Každý pátek je pro děti během mše svaté připravena krátká katecheze staršími dětmi. Zároveň
si děti odnáší pracovní list, který vyplněný (doplnění chybějícího textu, vymalování obrázku)
přinesou další pátek. Podepsaný pracovní list pak odevzdají v dětské kapli. Na konci školního roku
čeká na pilně pracující děti odměna.

Triduum o letošních Velikonocích v Olomučanech nebude. Všechny, kteří byste se chtěli
zúčastnit obřadů v dřívějších časech, zveme do Adamova. Nový duchovní správce adamovské
farnosti, Otec Pavel Lazárek, nám vyhověl a nastavil časy bohoslužeb v Adamově jako loni, tedy:
Zelený čtvrtek v 17:00, Velký pátek v 17:00 a Bílá sobota v 18:30 hod. Svou účastí povzbudíte
věřící z adamovské farnosti! Ve Svatém týdnu bude tedy Olomučanech mše svatá na Květnou
neděli a na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně vždy v 10:45 hod.

Během postní doby se prosím snažme (i s dětmi) více uvažovat, za co zbytečně nebo navíc
utrácíme. Ušetřené prostředky shromažďujte prosím doma v postních pokladničkách a o
Velikonocích je vybereme, abychom společně pomohli hladovějícím. V roce 2016 jsme tak
pomohli například zaplatit několika chudým dětem školu v přírodě, školní výlet, školní obědy,
učební pomůcky. Vše inkognito. Prostřednictvím naší Charity pak jsme pomohli několika mamin-
kám a rodinám v akutní nouzi. Děkujeme!

Páteční mše svatá

Triduum v Olomučanech

Výlet pro děti z náboženství

Postem na pomoc hladovým

LoToS

Loni na podzim začala příprava na svátost biřmování. Kromě pravidelných setkání jsou pro
ně letos připraveny tyto akce: * Na Velký pátek mají všichni sraz v 8:30 na farním dvoře. Program
na dopoledne připravili naši bohoslovci. Představí také program Celostátního setkání mládeže v
srpnu 2017 v Olomouci (viz info na jiném místě). O víkendu 26.-28.5.2017 jedou všichni “mladší”
biřmovanci do DCŽM v Osové Bitýšce a aktivizačí víkend s Otcem Jurisem a jeho týmáky.

Někdy v květnu se mohou děti, které navštěvují ve škole náboženství těšit na volný den a
společný výlet! Přihlášky dostanou včas v náboženství.

Termíny: 1.svátost smíření 27. května v 8:30 a 1.svaté přijímání 28.5. 8:45 hod.
1.sv. sm. 10. června v 16:00 a 1.sv. př. 11.6. 10:45 hod. Schůzky budou během postní

a velikonoční doby podle rozvrhu, vždy v pátek v 16:00 hod., na Katolickém domě. V 16:45 násle-
duje program pro kluky (ministrantská schůzka), pro děvčata (zapojení do nácviku písní Martini
bandu), pro rodiče (výtvarná dílna na Kolpingu). V 17:30 sraz v kostele na dětskou mši svatou.

Připomeňme si, že naše farnost zastřešuje vícero volno-
časových a výchovných aktivit pro děti, mládež, ale i dospělé a
seniory, kteří mohou využít prostory farnosti - souhrnně
nazvané . Tyto prostory, zvláště pro
řemeslné aktivity, se na Staré faře nacházejí ve stísněných

Blansko:
Olomučany:

Komunitní centrum Martin

Svátost biřmování 2018

První svaté přijímání 2017



podmínkách. Proto jsme se na farní radě rozhodli využít možnost získat finance z evropských
fondů na výstavbu nových kluboven a dílen. Tento domek, nazývaný zatím pracovně , by
měl stát ve spodní části zahrady a být přístupný “od kolejí”. V přízemí by byla místnost pro terenní
sociální služby naší Charity a další koordinační aktivity, dále dílna dřevěná, železná a hliněná, do
kterých se přestěhují kroužky s těmito charakteristikami. V patře pak učebny pro praktické i teore-
tické rozvíjení dovedností a zázemí.

To, jestli se začne, se rozhodne snad někdy na jaře, kdy
dojde k vyhodnocení žádosti a rozhodnutí o přídělení finanč-
ních prostředků. A jak přišel ke svému jménu? Jedna úřednice
si prostě “přečetla” jeho tetrisová okna v patře ...

Aco se týká tábořiště v Kaprounu, chtěli bychom na něm
letos postavit dřevěný přístřešek jako jídelnu a kuchyň, bez
kterých se louka nedá jako skautské tábořiště využívat.

Není toho málo, ale cíle jsou jasné a čisté, tak se nebojme
a svěřujme vše do rukou Božích!

LoToS

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Robert Mayer:

Guy Gilbert:

Děcka, valíme do nebe!

Začněme žít!

Kniha vyhrála anketu Katolického týdeníku KNIHA ČTENÁŘŮ 2016! S vírou, že Bůh
proměňuje vše smutné a těžké v radost a dobro, nadšeně šířil otec Robert zprávu o Boží dobrotě,
lásce a milosrdenství k člověku. Do srdcí lidí se zapsal jako radostný a pokorný kněz s velkým
darem duchovního otcovství. Kniha je deníkem, životopisem i svědectvím známých.

Je čas přestat koukat do telefonů a počítačů, bezhlavě se shánět po penězích i stále jen praco-
vat.Aje nejvyšší čas začít skutečně žít. Takové je poselství známého francouzského kněze a vycho-
vatele Guye Gilberta.

Další novinky vydané v Karmelitánském nakladatelství najdete na ikarmel.cz.

** 18. února 2017, od 8:30 do 13:00 hod., Katolický dům
Na programu: duchovní slovo a přednášky O.Davida Ambrože a O.Pavla Kafky. Zaměří se

také na výročí naší diecéze (1777-2017). Zakončení mší svatou v kostele (kolem 12:00 hod.).
Pro zájemce po mši svaté možnost komentované prohlídky věže kostela a zvonu Poledník v

rámci . Provádí studenti soukromé SŠG Blansko, s.r.o.

** 19. února 2017, od 14:00 hod., Katolický dům

** 1. března 2017, v 17:45 hod., kostel
Dnes platí přísný půst pro každého, kdo jej zvládne, půst od masa pro všechny. Smyslem je

povzbudit ochotu “darovat život” pro bližní po vzoru a s pomocí Pána Ježíše. Při mši svaté bude
udělován “popelec” na znamení pokání. V kostele přibude Kalvárie a křížky s pokáním na týden...

** 3.- 4. března 2017, kostel a Katolický dům

Dne průvodců

Kolpingova rodina zve děti s rodinami na tradiční masopustní rej masek a soutěže.

Program farní duchovní obnovy na začátku doby postní najdete v článku.

Setkání katechetů, akolytů, kostelníků a varhaníků blanenského děkanátul

Dětský karneval

Popeleční středa

Postní duchovní obnova



“Krvavé jahody”

Svátost nemocných - společné udělování

Dobročinná módní přehlídka “Pomáhat je v módě - pomozte i vy”

Velikonoční úklid

Květný pátek ve Sloupě

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem

Velikonoční svátost smíření

Velikonoční prázdniny - Zelený čtvrtek a Velký pátek pro školáky

Zelený čtvrtek * 13.

Bílá sobota * 15. dubna 2017

Velikonoční neděle * 16. dubna 2017

Skautská oslava svatého Jiří

** 5. března 2017,15:00, Katolický dům
Beseda s paní Sosnarovou o létech strávených v sibiřském Gulagu. Podrobnosti v článku.

** 1. dubna 2017, od 15:00, Dělnický dům
Bližší informace v článku.

jsou
zváni všichni mladí od 6. třídy (primy) na společné modlitby každý večer. Podrobnosti v článku.

Klapání: 15:00 a 20:00 (více viz článek)

Klapání: 7:30 (více viz článek)

** 22. dubna 2017, Bořitov
Skauti naší diecéze oslaví svátek svého patrona svatého Jiřího při mši svaté s Otcem bisku-

pem Pavlem v Bořitově.

** 8. března 2017, 17:45 (svátost smíření od 17:00), kostel
Obracíme se s prosbou na všechny, kteří znáte nepohyblivé nemocné, abyste je přivezli,

pokud to jen půjde, na mši svatou a udělování svátosti nemocných. Je určena pro katolíky bez
rozdílu věku, s fyzickými i duševními problémy, vážnějšími nebo dlouhodobými.

** 1. dubna 2017, od 8:00, kostel a okolí
Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí zejména mládež a

všem předem děkujeme za pomoc! Občerstvení zajišťuje šéfkuchař jáhen Oldřich.

** 7. dubna 2017, 7:00 a 10:30, Sloup
Sejdeme se ke mši sv. (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem Vojtěchem) a ke svátosti smíření.

** 8. dubna 2017, 8:30, Brno - katedrála
Na setkání jsou zváni z naší farnosti všichni mladí od 6. třídy a primy! Týden předtím

** 9. dubna 2017, 14:30 - 18:00, kostel a Katolický dům Blansko
Zpovídat bude 12 kněží v kostele (Jiří Kaňa, Miroslav Němeček - Petrovice, Karel Hanslík -

Vranov, Vladislav Valentík - Černá Hora) i v Katolickém domě (děkan Václav Trmač - Jedovnice,
Jan Peňáz - Křtiny, Jan Piler - Rájec-Jestřebí, Bohumil Němeček - Bořitov, Karel Chylík - Sloup,
Lubomír Řihák - Babice, Pavel Kuchyňa - Lipovec, Josef Večeřa - Brno-Obřany).

** 13. a 14. dubna 2017, 8:30 - 12:00, Blansko - kostel, fara, (v případě deště: Katolický dům)
Pro školáky je připraven po oba dny program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.

** 9:00 Brno, Petrov - mše svatá s otcem biskupem a kněžími diecéze
** 17:00 Adamov ** 19:00 Blansko

** 17:00 Adamov ** 19:00 Blansko

** 18:30 Adamov ** 21:00 Blansko

** 7:00 a 8:45 Blansko ** 10:45 Olomučany
Přineste si k požehnání velikonoční pokrmy. Dnes můžete také přinést do sakristie peníze,

které jste v rodinách ušetřili během postní doby pro lidi o hladu. Děkujeme! Rodiny s dětmi obdrží
svíčku-vajíčko k modlitbám za duchovní povolání.

dubna 2017

Velký pátek * 14. dubna 2017 - den přísného postu



Jarní splutí Svitavy pro celou farnost

Velikonoční nokturno

Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu

Diecézní pouť ministrantů do Olomouce

Světový den modlitby za duchovní povolání

Farní pouť - Králíky, Neratov, Rokole

Svátek maminek

Křtiny - zásvětná pouť

První svaté přijímání

Noc kostelů 2017

Charita - 25 let

Boží Tělo

** 23. dubna 2017, 9:30, od nádraží v Blansku
Naše farnost spolu s outdoorovým klubem KR zve všechny vodáky (i nováčky) na splutí

Svitavy z Blanska do Babic. Více informací v článku.

** 29. dubna 2017 ,19:00, kostel
Komorní orchestr města Blanska zve na Velikonoční nokturno... Program bude zveřejněn.

** 6. května 2017, Olomouc - kněžský seminář
Ministranti naší farnosti jedou na setkání se svými kamrády z celé jižní Moravy, z naší diecé-

ze. Do Olomouce je poveze autobus, který projede obcemi našeho děkanátu. Podrobnosti obdrží
ministranti včas na schůzkách.

**7. května 2017, neděle Krista, Dobrého Pastýře

řihlašování bude včas oznámeno.

** 14. května 2017, 10:00, Katolický dům
Pro maminky a babičky (a nejen pro ně) si připravily divadlo děti z Dramatického kroužku

Kolpingovy rodiny.Apřekvapení navíc...

** 3. června 2017, 18:00, kostel Křtiny
V sobotu před slavností Seslání Ducha svatého jsme zváni na zásvětnou pouť našich farností.

Pěší poutníci vyrážejí ve 14:00 od fary na Klepačov.Autobus pojede v 16:30 od Billy.

** 9. června 2017, 18:00 - 23:00, kostel Blansko
Podrobnosti:

** 17. června 2017, dopoledne, kostel Vranov
Charita oslaví výročí svého založení mší svatou na Vranově u Brna.

** 1. května 2017,15:00, kaple Senetářov
Další ročník pouti mužů do Senetářova k svatému Josefu. Tam bude mše svatá v 15:00,

kterou bude pro všechny sloužit Otec biskup Pavel. Po mši svaté občerstvení za kaplí.

** 8. května 2017
Podrobnosti k pouti jsou v článku. P

** 28. května, 8:45, kostel Blansko a 11. června 2017, 10:45, kostel Olomučany

** 18. června 2017, 10:30, kostel/farní dvůr Blansko
Pokud počasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za

družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v průvodu.

www.nockostelu.cz


