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 Občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku 
 

 
O prázdninách kolem a kolem  (vyznání Otce Michaela) 

Jedno ze známých hesel socialismu znělo ´Vpřed, ni o krok 
vzad!´ Tváří v tvář prvnímu září jsem si ho jako školák a student 
soukromě pozměnil na ´Vzad, ni o krok vpřed!´ Bohužel mi to nebylo nic 
platné a povinná školní docházka každoročně 1. září uplatnila svou 
svrchovanou moc. 

Tehdy jsem uznával jako jednu ze životních zásad, že prázdniny 
jsou krásné, ale bohužel krátké. Proto je, jistě ne bezdůvodně, poslední 
neděle o letních prázdninách označována také jako ´neděle nářků´. 
Vzpomínám si, jak jsem si jako malý kluk vždycky říkal, že ten školní 
rok nemůžu přece vůbec přežít, je totiž 
nekonečně dlouhý. Ve snaze nalézt alespoň 
nepatrnou útěchu jsem listoval kalendářem, 
doufaje, že narazím alespoň na nějaký den 
volna. Zpravidla mě to ale vždycky dorazilo, 
neboť namísto toho jsem objevil seznam 
pracovních sobot, a prázdniny že budou nejdřív 
až na Vánoce, což bylo asi tak stejně vzdálené a 
ztrácející se v mlžném ranním oparu jako vize 
předčasného důchodu. První školní den pro mě 
tedy znamenal okamžik svrchovaného neštěstí, jemuž nelze uniknout. 

Dnes to mají děti na základních školách a studenti na gymnáziích 
a středních školách podstatně snazší. Ještě se v lavicích ani nestihnou 
pořádně rozkoukat a už je z nich vyhání svatý Václav. S příchodem 
prvního čtvrtletí dostávají zase možnost dva tři dny zarelaxovat během 
podzimních prázdnin, což je takový první solidní záchytný bod v boji 
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s monotónním všešrotujícím během školního roku. S takovými jistotami 
se do školních lavic usedá podstatně lehčeji. 

Avšak po přijetí jáhenského a kněžského svěcení pro mě 
prázdniny rázem ztratily příchuť něčeho toužebně očekávaného a 
žádaného. Už mi nepřipadají tak krásné a už vůbec ne krátké. Když totiž 
koncem června vidím seznam táborů, chaloupek, vandrů a jiných aktivit, 
jež pořádají farnosti, ke kterým mám vztah, ať už je to farnost mateřská, 
minulá nebo současná, polévá mě horko. Alespoň na chvíli se tam všude 
otočit, podívat se na místa, která mám tak rád, upevňovat pouta přátelství, 
přitom objet diecézi křížem krážem, to vše vyžaduje velké vypětí. A 
odmítat je přitom tak těžké. Proto vzhlížím k prázdninám spíše se 
starostlivou tváří než s úsměvem na rtech, čímž se ale vědomě prohřešuji 
proti jedné ze svých prvních životních zásad. A tak bych závěrem citoval 
možná prorocká slova jednoho svého dobrého přítele: ´Milý Michaeli, 
jestli budeš tak rychle měnit své zásady, tak o tebe začínám mít docela 
strach.´ 

   P. Michael Mareš, kaplan 
 
Diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem  
 
Zážitky a dojmy 

V sobotu 15. března 2008 jsme se vydali poprvé jako "šesťáci" na 
diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem do Brna. 
Jeli jsme vlakem a naši posádku vedl pan kaplan Michael Mareš. My, 
jako nejmladší, utvořili jsme skupinku pěti kluků a celou dobu drželi se 
spolu. Hlavně proto, abychom se neztratili. Na dopolední skupince jsme 
se shodli na tvořivých dílnách. Ale kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Už 
byla obsazena. Byla nám tedy doporučena prohlídka expozice Vita 
Christi - Život Kristův. Byla sestavena ze vzácných památek z brněnské 
diecéze. Na obrazech a sochách jsme slyšeli komentovaný příběh Ježíše 
Nazaretského. Byla to zajímavé, líbilo se nám to. Počasí ten den bylo 
nádherné - slunečné. Přijeli jsme domů v pořádku. Zažili jsme také hodně 
legrace v programu s panem biskupem (zvláště v odpovědích na dotazy). 
Utužilo se naše společenství. Za to patří zvláště díky našemu panu faráři 
Otci Jiřímu Kaňovi, který si nás "šesťáky" sezval na faru a osobně 
všechny na tuto akci pozval. Prostě bylo to všechno prima. 

 
Petr Sedlák 
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Sraz jsme měli v 7:20 na vlakové zastávce Blansko-
Město.Vlakem jsme se všichni dopravili do Brna.U katedrály na nás 
čekaly stanoviště, kde jsme si vybrali, na jakou přednášku chceme jít. 
Každý si zvolil dle svého zájmu. Poté jsme šli do katedrály, ve které se 
promítaly videoprojekce z loňského setkání.Asi kolem deváté bylo 
zahájení programu.Viděli jsme představení mládeže z Brna a seznámili 
jsme se s moderátory. Následně začala katecheze otce biskupa, po které 
jsme se dozvěděli důležité informace.V 10 hodin jsme se rozdělili do 
skupin a odebrali jsme se na námi zvolenou přednášku.V poledne jsme 
před katedrálou dostali oběd. Ve 13 hodin  jsme se mohli zpátky 
přesunout do katedrály. Tam jsme vyslechli poselství papeže Benedikta 
XVI., byly zodpovězeny dotazy na otce biskupa a proběhlo předání 
dekretů animátorům.V 15 hodin začala mše svatá. Konec setkání byl 
zhruba v půl páté. Po celý den byla k dispozici svátost smíření a citová 
pomoc řeholních sester. Setkání se všem moc líbilo a těšíme se na další. 

Jana Růžičková 
 

Křesťan a podnikatel 
Jakou přednášku si zvolit? Po tom, co jsme uslyšeli, že posmrtný 

život je plný (to pro někoho může být potěšující zpráva), jsme začali 
hledat nějakou jinou variantu. Docela nás zaujal název skupinky Křesťan 
a podnikatel, kde v komentáři bylo psané, že dělání všechny smutky 
zahání. Toto heslo nás docela oslovilo a chtěli jsme zjistit, jestli tomu 
opravdu tak je. Navíc jsme den před tím byli na přednášce Marcela 
Puváka pro biřmovance, kde nám Marcel zakázal všechny nekřesťanské 
praktiky podnikání. Tak jsme si šli poslechnout, jak se to dělá, aniž by 
nám peklo otvíralo brány. 

Po rozchodu z katedrály jsme se odebrali do kostela sv. Michala, 
kde nás již očekával náš přednášející pan magistr Jan Špinar, který je 
zakladatelem kadeřnictví s příznačným názvem Střihoruký Edward a také 
trvalým jáhnem. Již při úvodu vychvaloval prostory, kde se přednáška 
konala, jelikož podle jeho názoru zima je nejlepší prostředek, jak udržet 
pozornost. Podle našeho názoru by však všichni dávali pozor i v krásně 
vyhřátém sále, jelikož povídání bylo velice poutavé. Celá přednáška se 
nesla v uvolněném duchu. Pan Špinar nám objasnil všechny věci, které se 
podnikání týkají. Samozřejmě nešli jsme do podrobností co s účetnictvím 
a jinými ne zcela nepotřebnými věci, ale spíše jsme problém rozebírali z 
hlediska morálního a co můžeme jako křesťané dělat. Také nám vykládal 
své zážitky jednak z těch optimistických věcí, kdy se firma úspěšně 



  
strana 4 

rozrůstá, ale také i z těch méně příjemných, jako je propouštění 
zaměstnanců. 

Na konci jsme měli prostor na naše dotazy, kterých vůbec nebylo 
málo. Tím jsme dořešili naše problémy v této oblasti, takže jsme večer 
mohli mít klidné spaní. To, že je pan Špinar opravdu kapacita ve svém 
oboru, jsme se přesvědčili v úplném závěru. Jedna paní se ho otázala na 
jeho zkušenosti s Barrandovem a s režisérem Milošem Formanem. Vtom 
musel pan Špinar, ač nerad, přiznat, že byl členem týmu maskérů, který 
obdržel Oskara za maskování ve filmu Amadeus. Ovšem, informaci o 
Oscarovi rychle zamumlal do vousů a hlavně se v příběhu zaměřil na to, 
že si pana Formana vybral proto, že jeho tým se vždy skvěle nají, protože 
Formanův příbuzný dělal v kuchyni. To bylo pro nás docela velké 
překvapení a plni dojmů jsme odcházeli z kostela a vydali jsme se 
posilnit již klasickým obědem na DSM – párky s rohlíky, kde jsme po 
jídle utužili naše přátelství s mladými z dalších koutů naší diecéze. 

Vojta Mrázek & Ondra Dyčka 
 
Tip na výlet 
 
Zapomenutá mariánská poutní místa 
SEBRANICE - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

První zmínka o obci Sebranice 
pochází z r. 1043, kdy byla darována 
dominikánskému klášteru v Břevnově u 
Prahy. Duchovní správu obstarávali od r. 
1225 benediktini z rajhradského kláštera. 
V 16. stol. byla fara v rukou protestantů, 
znovuobnovení v r. 1680. 

Kostel zasvěcený Panně Marii 
Nanebevzaté byl založen v první polovině 13. 
stol. Do dnešní podoby byl uveden v r. 1680, 
věž byla zbudována r. 1858. Na hlavním 
oltáři je socha Panny Marie s Ježíškem se 
sochami sv. Zachariáše a sv. Alžběty. Boční 
oltáře jsou zasvěceny sv. Anně a sv. Floriánovi. V roce 1994 prošel 
kostel náročnou opravou. Duchovní správu vykonává římskokatolický 
farní úřad v Kunštátě na Moravě. 
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Poloha: Vydejte se po státní silnici směr Svitavy, na křižovatce u Zlaté 
studny odbočte vlevo na Kunštát a asi po jednom kilometru dojedete do 
Sebranic. Kostel se nachází na malém návrší, vpravo od silnice, proti 
restauraci. 
 
Čtenářský koutek 
Úvahy o Panně Marii 
Být takoví, jakými nás zamýšlel Bůh 
Joachim Meisner 
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2006 

Člověkem, který nejdokonaleji naplnil Boží představu o zdařilém 
lidském životě, je jistě Panna Maria. Kolínský kardinál Joachim Meisner 
nám přibližuje Pannu Marii úvahami vycházejícími z jednotlivých etap 
jejího života tak, abychom ji více a lépe poznali, a mohli se tak snáze 
inspirovat jejím příkladem. 

 
Marta a Marie trochu jinak 
Jak žít s Bohem v bezbožném světě 
Vojtěch Kodet 
Kostelní Vydří,  Karmelitánské nakl. 2007 

Mnozí z nás si občas kladou následující otázky: Jak a kde najít 
Boha uprostřed tohoto světa? Jak s ním žít, když mám tak málo času na 
to, abych se někde jen tak ztišil a byl chvíli sám, když často není ani kde 
se ztišit? Jak žít vnitřně spojen s Bohem v hlučném městě nebo v malém 
bytě plném lidí, obklopen tolika lidmi na pracovišti, zatížen tolika 
povinnostmi? Je v tom všem prostor pro Boha? Není vlastně duchovní 
život luxusem, který si mohou dovolit pouze mniši a řeholní sestry 
v klášteře? A nejsou tedy ostatní křesťané odsouzeni k duchovnímu 
životu „druhé kategorie“, který má neskonale menší hodnotu než život 
mnišský nebo kněžský? Autor dokládá, že Martu a Marii lze „smířit“ 
v jedné osobě, a to v každém životním stavu, do něhož nás Bůh povolal. 
 
Tyto knihy lze zakoupit na adrese: www.ikarmel.cz . 
 
Dále upozorňujeme na Den otevřených dveří v diecézní knihovně 
v Brně – více v informacích
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Obce naší farnosti 
Stará kaple v Lažánkách 

Před staletími měli lažánečtí občané svůj kostel zřejmě dříve než 
samo Blansko. V Pilnáčkových Pamětech města Blanska z roku  1927 (s. 
330 – 331)  se můžeme dočíst:  „Obyvatelé Blanenska, dříve než přišlo 
křesťanství, byli pohané, kteří se klaněli svým staroslovanským bůžkům. 
Jejich svatyně stávaly v posvátných hájích i na místech, kde se scházíval 
lid k veřejným poradám, soudům a jiným důležitým záležitostem. Proto 
zpravidla sloužila tato výhodně položená místa pro naše předky, kteří 
přijali křesťanství, za místa vhodná pro postavení kostelů. Kdy náš kraj 
přijal křesťanství nelze přesně určit. Všeobecně se tvrdí, že se na Moravě 
rozhodlo roku 844 čtrnáct  českých lechů přijmout křesťanskou víru. Po 
roce 863 navštívili naše končiny slovanští věrozvěstové sv. Cyril a 
Metoděj a snad prý zavítali i do našich krajů. Dle staré tradice prý byli 
v blízkých Lažánkách, kde přinesše ostatky sv. Klimenta, založili kostel. 
Obdobně prý byli i v Bořitově. Vznik křesťanství v Blansku není přesně 
citován, ale je doloženo, že v roce 1140 byl již postaven a vysvěcen na 
místě dnešního kostela původní kostel olomouckým biskupem 
Jindřichem Zdíkem.“ 

Tolik citace. Kde stál lažánecký kostel, se dá obtížně určit. 
K bývalé obci Lažánky vždy patřilo i povodí Punkvy včetně dnešní 
slévárny ČKD a zříceniny „Na Valech“ u Skalního mlýna. Ve vlastní 
obci nebyl kostel nikdy postaven a vždy se chodilo pěšky do Blanska, 
kde byli občané Lažánek také do roku 1934 na tzv. Starém hřbitově i 
pohřbíváni. Za dob první republiky až do roku 1938 chodili věřící na mše 
svaté do určené třídy v místní obecné škole, kde jim při bohoslužbách 
zajišťovala doprovod smyčcová hudba pana R. Novotného. 

Zlepšení nastalo, když v místní továrně na šamotové zboží, tzv. 
kamnárně, byla vyčleněna prostorná místnost jako kaple pro nedělní 
měsíční bohoslužby. Podle dostupných pramenů se tak stalo asi v roce 
1953. Tehdejší vlastníkem byla paní Sedláková, která budovu věnovala 
církvi k bezplatnému užívání. Budova však nebyla udržovaná a pomalu 
chátrala. Brněnské biskupství proto v 80. létech projevilo snahu budovu 
získat. Žádost o výkup však tehdejší MěstNV Blansko zamítl a naopak 
budovu v roce 1985 za cenu 26 500 Kčs od dětí paní Sedlákové vykoupil 
sám, zjevně za účelem zbourání a vytvoření stavebních míst pro rodinné 
domy. Nakonec odprodal jen její část k bohoslužebným účelům 
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nevyužívanou, tato byla zbourána a na jejím místě dnes  stojí rodinný 
dům. 

Církev pak marně usilovala o získání náhradního objektu.. Když 
se žádná vhodná stavba v Lažánkách nenašla, souhlasil M ěstNV 
s uzavřením nájemní smlouvy na dosud užívanou kapli. Smlouvu 
podepsal za MěstNV Blansko předseda Ing. František Ladič a za ř.k. 
farní úřad v Blansku farář P. Josef Večeřa. Předmětem nájmu byla jediná 
místnost o ploše 136 m², nájem byl stanoven na 250 Kčs za čtvrtletí. 
Tehdejší církevní tajemník Jan Fiala smlouvu schválil. Neodpustil si ale 
upozornění, že nelze respektovat snahu církve získat objekt do svého 
vlastnictví. 

Chátrání stavby však pokračovalo. V roce 1996 byl konstatován 
havarijní stav zejména střechy a zatékání vody. Církev nabídla částku 
50 000 Kč na opravu střechy. Znovu se hledala náhradní budova, 
uvažovalo se například o budově bývalé mateřské školy nebo o bývalé 
klubovně SSM. Bez úspěchu. V roce 2001 už byla situace neúnosná. 
Kaple svým stavem ohrožovala životy i zdraví lidí. Proto stavební úřad 
11. července, po předchozím projednání s Městem Blansko, nařídil, aby 
byla do 90 dnů odstraněna. Demolice pak udělala definitivní tečku za 
existencí staré kaple. 

Pokud se vypravíte do míst, kde kaple stála, ještě dnes uvidíte na 
jejím místě poslední zbytky severní obvodové zdi. Přímý pohled na ně 
však brzy zakryje další rodinný dům, který zde vyrůstá.. Hledání není 
složité, zbytky zdi se nachází jen několik desítek metrů severozápadně od 
nové kaple. Ale o ní pár slov až v příštím čísle. 

 
Rok svatého Pavla 
 

Během měsíce května a června budou probíhat další přednášky 
Otce Michaela k roku svatého Pavla. 
Témata: 

Květen – Vývoj přístupu ke křesťanům nežidovského původu 
Červen – Pokus o dialog mezi křesťanstvím a stoickou filosofií 

                                                                            
Doporučujeme ke čtení:  

Svatý Pavel – Apoštol pohanů 
John Pollock 
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Anselm Grün v Brně 
Ve dnech 16. – 18. května navštíví Brno známý autor knih o křesťanské 
spiritualitě. 
Program setkání: 
pátek 16.května ve 20.00 hodin 

Řízení jako duchovní úkol - veřejná 
přednáška (aula Biskupského gymnázia 
v Brně, Barvičova ulice 85).  

sobota 17. května od 9.00 hodin 
Jak znovu najít radost? - celodenní 
rekolekce zakončená bohoslužbou (aula 
Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85). 
Sobotní program je třeba absolvovat celý, oběd pro zájemce bude 
možné objednat a zakoupit přímo na místě před začátkem programu. 
Po celou dobu programu budou k zakoupení všechny publikace 
Anselma Grüna i další knihy duchovní literatury.  

neděle 18. května  
9.30 hodin - bohoslužba - celebruje Anselm Grün (kostel sv. Jakuba 
v Brně)  
11.00 hodin – autogramiáda (knihkupectví Cesta na Rašínově ulici - 
naproti kostelu) 

 
 
Plánované akce ve farnosti 
Ekumenická novéna * 1.5. – 11.5  
Od slavnosti Nanebevstoupení Páně do slavnosti Seslání Ducha 
svatého se budou v dřevěném kostele scházet křesťané různých 
vyznání k společným modlitbám. Začátky vždy v 19,00 hodin. 
 
Farní pouť * 1.5. – 3.5. 
Tentokrát směřuje na Slovensko. Vede Otec Michael. 
 
Celostátní setkání Schönstatského hnutí * 3. - 4. 5 
Zahájeno bude v sobotu v 8,00 mší svatou. Dny duchovní obnovy 
povede P. Ladislav Štefek. Téma: sobota dopolední i odpolední blok: 
"Ano, Otče, můžeš, Matka se dokonale postará a zvítězí". Neděle 
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dopolední blok: "Jak pomoci nalézt správnou cestu ateisticky 
vedeným kamarádům, případně životním partnerům našich dětí"  
 
Tradi ční putování brněnské mládeže do Křtin * čtvrtek 8.5.  
Brněnská mládež vyrazí z Brna-Líšně v 9,09 přes Ochoz. Do Křtin 
dorazí kolem 16.00 hod. Přibližně v 16,45 bude sloužena mše svatá, 
slouží generální vikáře brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. 
 
Ministrantský den v Olomouci * sobota 10.5.  
Bohoslovci kněžského semináře v Olomouci letos zvou na 
ministrantský den všechny kluky z brněnské diecéze od 6 let. Pro 
ministranty nad 15 let je připraven speciální program. Pro ostatní je 
program následující: 8.45 - 9.30 program ve skupinkách, 10.00 mše 
sv. s otcem biskupem Vojtěchem, 11.25 -14.55 velká hra, 15.15 
závěrečné vyhodnocení.  
Zájemci ať se obrátí na Otce Jiřího. Cesta i pobyt jsou zdarma. 
 
Pouť do Křtin * sobota 10.5. 
Tradiční pouť do Křtin se koná v sobotu před slavností Ducha 
svatého. Mši svatou v 18,00 slouží Otec Jiří Mikulášek. Autobusy 
v 16,30, pěší vyjdou od fary přes Klepačov ve 13,00 hod. 
 
Den matek a varhanní koncert * neděle 11.5.  
V našem kostele se uskuteční již 5. varhanní koncert na nových 
varhanách. Své umění předvede Drahoslav Gric, student 2. ročníku 
AMU v Praze, obor varhany u profesora Jaroslava Tůmy. Začátek 
v 16,30 hod. Zveme všechny k oslavě svátku maminek! 
 
Den otevřených dveří v diecézní knihovně v Brně * 12. – 13.5.  
Možnost prohlédnout si knihovnu, přihlásit se a nebo za symbolický 
poplatek zakoupit odbornou literaturu (nadbytečné výtisky apod.) i 
beletrii, kterou do fondu nezařazuje vůbec. Kontakt: Kamenná 36, 
Brno, tel. 543331406 www.biskupstvi.cz/knihovna 
 
Setkání ministrantů blanenského děkanátu * sobota 17.5.  
Setkání ministrantů se koná opět v lomu u Císařské jeskyně. Sraz 
v 9,00 u fary v Blansku a společný odjezd auty. Zakončení v 14,30 



  
strana 10 

mší sv. v Císařské jeskyni – mohou se zúčastnit i rodiče a příbuzní. 
Nutno přijít už ve 14,00 (cesta chodbou do jeskyně trvá asi 15 min)! 
 
Celostátní sbírka na Charitu * neděle 11.5. Za vaše dary děkujeme! 
 
Pečuj doma * od 16.5. 
Brněnská organizace Moravskoslezský kruh připravila pro Blansko a 
okolí šestidílný kurz pro všechny, kdo doma pečují anebo budou 
pečovat o bezmocnou blízkou osobu. Kurz proběhne na Katolickém 
domě v pátky od 16.5 do 25.7, vždy za 14 dní, v době od 13,00 do 
17,00. Přednáší také lékaři a odborníci na domácí péči. Kurzy jsou 
určeny především pro začátečníky, ale mohou se zúčastnit i déle 
pečující. Kapacita kurzu: 25 osob. Využijte ZDARMA této jedinečné 
příležitosti a včas se přihlaste na adrese: www.pecujdoma.cz nebo 
využijte letáčků v kostele. 
 
VIA SANCTI MARTINI 
Maďarské město Szombathély, rodiště sv.Martina, založilo 
mezinárodní poutní cestu až do francouzského Tours, kde Martin 
zemřel. Blansko představuje významnou zastávku na této cestě. 
Připomíná ji informační tabule u kostela a bronzová „Stopa sv. 
Martina“, umístěna v kostele na místě, kde stávala dřív kazatelna. 
Tento symbol sv. Martina, neúnavného biskupa, se kromě nás nachází 
pouze v Szombathély a katedrále sv.Martina v Bratislavě.  
Velké poděkování všem, kdo se při této příležitosti zasloužili zejména 
o opravu a výmalbu zdi u kostela a u schodů a také za výrobu a 
instalaci mramorové dlaždice pod Stopu sv. Martina! 
 
První svaté přijímání 2008 
Blansko – neděle 18.5. v 8,45  
Olomučany – neděle 25.5. v 10,45  
Adamov – neděle 1.6. v 9,00 . 
 
Blanenský SLUNOVRAT * neděle 18.5. 
Již 4. přehlídka amatérských dětských divadelních souborů Blanenský 
Slunovrat představí soubory z Jedovnic, Ráječka, Rájce-Jestřebí, 
Bořitova, Blanska a nově i Lažánek. Koná se v neděli 18.5. od 14,00 
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na Katolickém domě. Každé představení trvá asi 20 minut. Přijďte se 
pobavit a povzbudit herce!  
Letos došlo bohužel k termínové kolizi s akcí „Rastislav dětem“, která 
se koná téhož dne v 15,00 na Dělnickém domě. Společně jsme zjistili, 
že už se to nedá změnit, tak snad to příště vyjde lépe… 
 
„Za seniory mladší“ * úterý 20.5. 
Centrum pro rodinu a sociální péči Brněnského biskupství připravuje 
pro seniory různé jednorázové i pravidelné aktivity pro rozvoj 
duševních i fyzických sil. Vzorová „ochutnávka“ aktivit se koná 20.5. 
v 9,00 na Katolickém domě. Zájemci z řad seniorů jsou zváni! 
 
Na slavnost Božího Těla * 22.5. je mše sv. také v 17,45. 
 
Zájezd do Zwettlu * sobota 24.5. 
Světelský oltář v Adamově byl původně vyřezán pro cisterciácký 
klášter v Zwettlu. Adamovští dostali pozvánku k návštěvě a prohlídce 
kláštera z r. 1137. Případná volná místa budou nabídnuta i Blansku.  
 
Diamantová svatba – Spešov * pátek 30.5.  
Manželé Koneční si řekli své ANO ve spešovské kapli před 60 lety a 
zopakují si je v kruhu svých blízkých a známých při mši sv. v 17,30 
hod. 
 
Misijní pouť dětí * sobota 31.5.  
V Jemnici se koná celostátní misijní pouť dětí. Zájemci z řad dětí i 
dospělých (doprovod) ať se hlásí u Otce Jiřího. 
 
Závěrečná dětská mše sv. a GARDEN PARTY * pátek 20.6.  
Školní rok zakončíme v pátek 20.6. Po ní jsou všichni zváni na 
tradi ční dvorní slavnost – Garden party! Hraje POHODA, 
občerstvení zajištěno. 
 
Rozloučení s Otcem Michaelem Marešem * pátek 20.6. 
Vzhledem k tomu, že Otec Michael už absolvoval kaplanskou praxi 
dříve, hodlá jej Otec biskup vyslat do samostatné služby již letos. 
Podle tradice mu poděkujeme za službu v naší farnosti na závěrečné 
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dětské mši svaté. K výměně stráží s novým kaplanem dojde až 
koncem července. 
 
Jáhenské svěcení Marcela Puváka * sobota 21.6. 
Marcel Puvák přijme jáhenské svěcení v katedrále v Opavě. Delegaci 
od nás povede kaplan O. Michael, hlaste se u něj. Jede se auty. 
 
Celostátní sbírka na bohoslovce * neděle 22.6. Za vaše dary díky! 
 
Kněžské svěcení * sobota 28.6. 
V Brně budou při mši svaté v 9,00 vysvěceni novokněží, mezi nimi 
velmi pravděpodobně i náš nový kaplan. 
 
Vodácká Salza * 30.6. – 5.7.  
Vodácká výprava na rakouskou Salzu s manžely Matěnovými, 
zkušenými vodáky. Přihlášky do 4.5. Otci Michaelovi.  
 
Charismatická konference * 9.7 – 13.7. 
Po velkém loňském úspěchu se koná národní Charismatická 
konference opět v Brně. V Katolickém týdeníku z 12.4. byla 
k dispozici přihláška. Jde o vynikající akci pro každého, kdo hledá 
živé, otevřené společenství v modlitbě. 
 
Setkání mládeže Česko – Slovensko na Velehradě * 18. – 20.7. 
Motto: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete 
mi svědky.“ (Sk 1,8) 
Ve dnech 18.-20.7. 2008 se na Velehradě koná mezinárodní setkání 
mladých z Česka i Slovenska, kteří nepojedou na letošní světové 
setkání mládeže v Austrálii. Informace na: www.mladez.cirkev.cz  a 
www.mladez.kbs.sk 
Na podporu tohoto setkání budou mladí z naší farnosti prodávat 
okénka do puzzle v hodnotě 50 Kč. Děkujeme za pomoc! 
 

Občasník farního společenství v Blansku. Pro vnitřní potřebu vydává 
Římskokatolická farnost sv. Martina  v Blansku. Své příspěvky, podněty a návrhy 
zasílejte na adresu: Pavla.Samonilova@seznam.cz. Sazba vlastní. Tisk: 
Reprocentrum Blansko.Registrován OkÚ Blansko, č. 0370100493. Neprodejné. 


