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Contemplare et aliis tradere 
 

Připomenout školákům v tomto úvodníku dů ležitost studia, je ode mne 
zbytečná snaha – to lépe a důkladněji zvládnou rodiče. Proto bych směřoval své 
poučení spíše na generaci střední a dříve narozenou. Zdá se mi, jako by se 
člověk s přibývajícím věkem snadno spokojoval s tím, čeho už dosáhl a velké 
části pak chybí touha a snaha se neustále rozvíjet – hlavně v oblasti duševní       
a duchovní.  
 Díky překotnému rozvoji (hlavně technickému a informačnímu) v dnešní 

době nám starším většinou ujede vlak a rezignujeme na snahu 
mladým stačit a sledovat vše nové kolem nás. To si snad 
můžeme dovolit (alespoň někteří) v oblasti technologické. Na 
co ale nemáme právo, je rezignace nás starších na hledání 
znamení doby a na vedení mladých a pomoc jim v důležitých 
okamžicích jejich života. Máme totiž, „my starší“, povinnost 
být jim svým životem vzorem a rádcem, tak jako nám byla 

generace našich rodičů a prarodičů. A to se neobejde bez trvalé snahy o zdoko-
nalení našeho života, bez trvalé snahy o dokonalost. Heslo, které jsem zvolil pro 
dnešní článek, nám ve volném překladu říká: 
Contemplare – to, co jsi rozjímal v modlitbě, v přemýšlení o životě a jeho 
pozorování se zdravým selským rozumem, co jsi načerpal stálým studiem 
aktuálních věcí, co se neustále snažíš uvádět do svého života 
Aliis tradere – to máš věrohodně a v úctě ke svobodě druhých, předávat 
ostatním. Předávat tak, že počkáš trpělivě, až se tě druzí zeptají na tvůj názor, na 
důvody, které tě vedou k tomuto způsobu života, proč se někdy nebojím se 
svými názory a postoji „klidně stát“ proti většinovému mínění společnosti. A to 
se nikdy nedá dokázat bez dvou důležitých postojů: prvním je trvalá snaha a na-
sazení všech životních sil v neustálém hledání smyslu života; tím druhým je 
nutnost modlitby a hledání Boží vů le v mém životě. 
 Přeji proto Vám i sobě, abychom se o to stále snažili a navzájem 
povzbuzovali radou a modlitbou, a tak společně v lásce putovali do Božího 
království. 

            
 jáhen Oldřich 
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Svědectví 
 
„ ...vždyť u Boha je možné všecko.“ 
Často přemýšlíme: Jaký úmysl dát na mši svatou?  „Za živou a zemřelou 
rodinu“ a nebo „Za odstranění napětí a uzdravení vztahů v rodině??“ Následující 
svědectví nám možná pomůže v rozhodování. O.Jiří 
 

„Jaký úmysl dát na mši svatou?“  „Za naši rodinu?“ „Co je potřeba 
uzdravit?“ Tyto věty se mi hemžily hlavou, když jsem přemýšlela, jaký úmysl 
dát na mši svatou za mé blízké a vzdálené příbuzné. Vzhledem k situaci, která u 
nás v rodině je, napadly mě dva vhodné úmysly. První za dar víry a obrácení, 
druhý za dobré mezilidské vztahy v rodině.  

Když jsem si představila situaci, že půjdu s obětními dary a všichni budou 
vědět, za co Boha prosím, a co v naší rodině je v nepořádku, nebylo mi „hej“.   
A tento stav posílilo ještě pomyšlení, že to bude před lidmi, se kterými se málo 
znám. Nakonec mi ale více odvahy dodalo vědomí toho, že se máme modlit 
jeden za druhého a i tímto způsobem „prolamovat ledy“ anonymity v církvi. 

Vše se zapsalo do jednoho červencového týdne a to na úterý a čtvrtek. 
Shodou okolností se v tomto týdnu sešlo u babičky a dědečka naše menší 
příbuzenstvo (strýc, jeho žena, mamka a dva psi). Když si takhle všichni 
povídali, strýce  napadlo, že by mohli zajet pro bratra našeho dědečka. A  to byl 
„gól“, protože dědeček a jeho bratr se nevyhledávali kvůli majetko-právním 
vztahům asi patnáct let. Setkání proběhlo v radosti a u dědečkova bratra 
dokonce i s dojetím. Sám totiž řekl: „Já si myslel, že se setkáme až v hrobě.“. 
To, co se stalo, pro mne bylo opět jedním z mnoha důkazů toho, že u Boha je 
možné všecko. 

Š.D. 
 
Putování mládeže z farnosti Sloup na Velehrad 18.7. - 20.7.2008 

Darkou a redakcí Pláště jsme byli osloveni, abychom vám něco napsali o našem 
putování na setkání české a slovenské mládeže na Velehradě.  
 
Z farnosti Sloup se nás toho zúčastnilo pět – Verča a Jana Vintrovi z Vavřince, 
Vítek Hlaváč ze Sloupu, Vašek Hejč a Danek Zouhar ze Šošůvky. Kromě 
Danka, který byl v přípravném týmu, jsme vyrazili na pěší pouť z úmyslem za 
naši farnost, zvláště za mládež a za prožívání víry ve společenství.  
Naše putování začalo ve středu v 10:30 v našem kostele svěřením se do Boží 
ochrany a přímluvy Panny Marie. První den jsme šli za příznivého polojasného 
počasí a po cca něco přes 30 km jsme se za Vyškovem dost unavení utábořili ve 
stanech mezi cestou a polem, pod krásně  svítícími hvězdami a měsícem.  
Druhý den jsme se probudili pod šedivými mraky, které nás provázely celý den  
někdy i s deštěm. My se ale jen tak nedali a putovali dál k cíli, abychom stihli 
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dojít v pátek na úvodní mši svatou. Po náročném dni (zase něco přes 30 km) 
chůze turistickými cestami i necestami (i prodírání blátivým polem dvoumetrové 
kukuřice a lunečnice) jsme večer objevili u lesa starou neobydlenou myslivnu 
s otevřeným seníkem, který jsme se rozhodli využít k přespání ve voňavém a su-
chém seně. To jsme nakonec sdíleli i s dalšími třemi cyklopoutníky, kteří se tam 
také uchýlili před nočním deštěm. Díky Bohu za tu starostlivost a radost 
z takového útulku☺. 
V pátek jsme byli probuzeni místním houbařem, který prý tam taky někdy 
přespává. Pro nás se však nakonec stal někým víc než houbařem, neboť díky 
jeho brzkému probuzení (5:30) jsme nakonec došli na Velehrad právě na začátek 
úvodní mše v 11:30. Celkově jsme ušli podle hrubého odhadu tak 80 km. 
Cesta byla pro nás silným zážitkem a obohacující součástí celé akce, při níž 
jsme se i my navzájem lépe poznali.  
Na Velehradě jsme pak mohli prožít pestrý program a setkat se se skvělými 
lidmi (i některými z Blanska☺).  
Nakonec jsme byli unavení, ale spokojení a naplnění. Jak doufáme, tak nejen 
zážitky, ale především Duchem svatým, jehož svědky máme ve svém 
každodenním životě být slovem i skutkem, jednotlivě i ve společenství… 
Pár dnů  po setkání jsme byli pozváni blanenskými účastníky k táboráku na farní 
zahradě v Blansku sdílet své zážitky a tak „překonávat hranice farností“, jak se  
o tom vyjádřil O. Jiří. To se nám líbilo, takže moc děkujeme a těšíme se na další 
překonávání hranic. 

Účastníci setkání z farnosti Sloup 
 
Představujeme 
 
RODINNÉ CENTRUM  
Rodinné centrum v Blansku připravuje na podzim 2008 pro všechny zájemce 
„Kurz efektivního rodičovství aneb Jak se stát zodpovědným, respektujícím       
a chápajícím rodičem“. Program tvoří devět dvouhodinových setkáních 
zaměřených na řešení vztahu dítě-rodič v duchu výchovy založené na principech 
spolupráce a zodpovědnosti. Kurz je zaměřen  především na praktický nácvik 
rodičovských dovedností.  

Program nabízí rodičům  podněty: 
• jak rozumět chování svých dětí, jak ho ovlivňovat  
• jak aktivně reagovat na chování dítěte  
• jak podporovat pozitivní chování dítěte  
• jak zvládnout alternativní metody vedení dětí  
• jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, zvládání 

životních těžkostí  
• jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky  
• jak zkvalitnit vlastní život v rodičovské roli 
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Kurzem vás budou provázet  lektorky Mgr. Vendula Zachovalová a Mgr. Milana 
Vykydalová, které  absolvovaly přípravný vzdělávací program pořádaný 
Centrem pro rodinu a sociální péči Brno (akreditováno MŠMT ČR).   

První informativní schůzka proběhne v Katolickém domě v pátek 26.9. (dopo-
lední v 9 hodin a večerní v 19 hodin), kde se můžete dozvědět něco bližšího       
o metodě efektivního rodičovství a také se ještě přihlásit.  
Účast na informativní schůzce je bezplatná, cena celého kurzu je 900,-Kč, pokud 
se zúčastní manželský pár je cena (celkem pro oba) 1 400,- Kč.   
Zájemci se mohou přihlásit buď na email: milana.vykydalova@centrum.cz 
nebo na telefonu +420 736 60 64 68.  
Dále RC od září 2008 nabízí individuální poradenství při depresích, závislos-
tech, fóbiích, mentální anorexii a bulimii a také v oblasti rozvoje partnerských, 
manželských či rodinných vztahů  a osobnostního růstu.  
 
KURZ PARTNERSTVÍ 
Kurz partnerství je určen mladým lidem, kteří hledají, jak dobře prožívat období 
známosti a jak se připravovat na manželství. Prostor je věnován mimo jiné 
tématům: Sebepoznání, sebepřijetí, partnerské komunikaci, sexualitě, praktic-
kým zkušenostem ... 

Termíny pro nový cyklus 2008-2009 
Skupina Jedna - 17. až 19.10.2008, 7. až 9.11.2008 (termíny pro další dvě 
setkání budou sděleny při zahájení) 
Skupina Dva -  21. až 23.11.2008, 5. až 7.12.2008 (termíny pro další dvě setkání 
budou sděleny při zahájení) 
Kontakt, podrobnosti, přihlášky na další kurz 
podzim 2008 – jaro 2009 
Diecézní centrum života mládeže MAMRE 
594 53 Osová Bítýška 1 
tel.: +420 566 536 748  
dcm.bityska@biskupstvi.cz www.brno.signaly.cz 

Víkendový kurz – Osová Bitýška 
Kurz partnerství /víkendový/ je jednoletý a probíhá formou čtyř víkendových 
setkání v Osové Bítýšce. Tato setkání pořádá Diecézní centrum života mládeže 
MAMRE v úzké spolupráci s brněnským Centrem pro rodinu a sociální péči      
a vedení víkendů je svěřeno manželům Milance a Mirkovi Vykydalovým - 
Rodinné centrum Blansko. Na jaře 2008 byl ukončen další cyklus kurzu, 
tentokrát pro větší počet zájemců  rozdělený do dvou skupin. 

Večerní kurzy - Brno 
Kurz partnerství /večerní/ pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči   
a je určen především studentům a mladým lidem z Brna a okolí. Setkání 
pořádáme odpoledne nebo večer v Brně, termíny dle dohody a počtu zájemců. 
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PŘIHLÁŠKY LZE ZASÍLAT PRŮBĚŽNĚ CELÝ ROK. Přípravu vede Mgr. 
Milana Vykydalová - Rodinné centrum Blansko.   
Kontakt, podrobnosti, přihlášky: 
Telefon -  mobil 736 60 64 68, 516 41 65 94  milana.vykydalova@centrum.cz 
 
MARIÁNSKÁ DRUŽINA – SCHÖNSTATTSKÉ HNUTÍ  

Spiritualita Schönstattského hnutí se zakládá na vzájemné úmluvě lásky s 
Pannou Marií. Dáváme se jí k dispozici, aby prostřednictvím našich modliteb, 
obětí, služby bližním a farnímu společenství mohla pomáhat a vyprošovat Boží 
milosti tam, kde je potřeba. V našem společenství máme několik složek 
Schönstattského hnutí: jsou to ponejvíce maminky a ženy, ale také muži, rodiny. 

Ke společné modlitbě se scházíme každou první neděli 
v mě-síci po ranní mši sv., první sobotu v měsíci k modlitbě 
růžence přede mší sv. v 17.15hod. Každé třetí pondělí máme 
společné setkání po večerní mši sv. na Katolickém domě. Také 
organizujeme poutní zájezdy - nejbližší 13.9. pouť na Sv.Hostýn. 

Za hojné podpory O.Jiřího jsme „vybudovali“ farní Schön-
stattskou svatyňku (v oratoři nad dětskou kaplí). Přijďte si u Panny Marie odpo-
činout a nasát ducha mariánské úcty a zbožnosti! Svěřit jí svoje starosti, bolesti, 
nesnáze, ale také jí darovat modlitbu díků a chval. Matka Boží se svým Synem 
pomůže, potěší a požehná. Máte-li zájem blíže se seznámit s Schönstattským 
hnutím, rádi vás mezi sebou přivítáme. 
Z modlitby zakladatele Schönstattského hnutí P.Josefa Kentenicha: 

„Maria, dej,ať v celém životě odleskem tvým býti smíme,  
v síle, lásce, prostotě, radost, pokoj rozšíříme.  
V nás ty sama světem jdi, pro Kristovo vítězství!“ 

                   Za Mariánskou družinu Jitka Sedláková 

 

Čtenářský koutek 
 
Rozcvičky před usnutím / Milan Badal 
Malá zamyšlení kněze a pedagoga nad obvyklými starostmi a radostmi lidského 
života, kdy záleží jen a jen na úhlu našeho pohledu, aby se z nich staly velmi 
neobvyklé příběhy. Trocha poučení je bohatě vyvážena humorem. Události,        
o nichž autor pojednává, se mohou stát každému, ne každý k nim ale dovede 
přistupovat jako k poetické výzvě dobrodružného života. 
 
Svatý František z Pauly / Giuseppe Fiorini Morosini 
František z Pauly (1416–1507) se jako sedmnáctiletý rozhodl odejít do jeskyně   
u Cosenzy v Kalábrii, kde poté žil dlouhá léta jako poustevník. Svým kajícím 
životem přitáhl velký počet následovníků  a založil poustevnickou kongregaci, 
změněnou později v přísný Řád Nejmenších bratří. Papež Alexandr VI. nazýval 



-  6  - 

Františka z Pauly věrným napodobitelem Krista a druhým Františkem z Assisi.  
Morosiniho kniha je plodem dlouhodobého historického zkoumání a představuje 
zatím nejspolehlivější životopis sv. Františka z Pauly.  
 
Tyto knihy lze zakoupit na adrese: www.ikarmel.cz.      
 
Obce naší farnosti 
       

Nová kaple v Lažánkách 

V roce 2001 byl v Lažánkách zbourán objekt bývalé továrny na šamotové zboží, 
tzv. kamnárny, který přibližně od roku 1953 sloužil místním věřícím jako kaple. 
Protože byl její špatný stav dlouhodobě známý, hledala církev už dlouho 
předtím náhradní prostory pro bohoslužby.V roce 1997 poskytlo Město Blansko 
bezplatně nedaleký dům číslo 74, který kdysi také sloužil továrně a později byl 
užíván jako rodinný dům, knihovna či klubovna. Dům byl poskytnut formou 
bezplatné výpůjčky s možností ukončení, pokud by došlo k narovnání okolo 
vedoucí státní silnice a tím i ke zbourání objektu. I tento dům však byl v ne-
vyhovujícím technickém stavu, takže byla nezbytná jeho úprava. Provedení 
návrhu bylo svěřeno blanenské architektce Monice Sirné. Návrh předpokládal 
ubourání části domu a úpravy zbývající části stavby. Stavební povolení pak bylo 
vydáno v roce 2000.  

Během provádění stavebních prací se však zjistilo, že přímo pod západní 
štítovou zdí vede stará kanalizace, která podemlela základ a znemožnila 
postavení zvonice v tomto místě. Proto musela být stavba ještě o dalších 1.60 m 
zkrácena a postaven nový štít. 

Hlavní stavební práce zajišťoval obětavě se svojí firmou AVIS ing. Karel 
Luffer. Ale největší zásluhu na organizaci prací a povzbuzování ve všem konání 
se stavbou souvisejícím má blanenský farář Jiří Kaňa a také spousta hlavně 
místních dobrovolníků, kteří přiložili ruku k dílu. Stavbu provázel bezpočet 
úskalí, ale před Vánocemi roku 2006 se poprvé rozezněl nový lažánecký zvon a 
od té doby zní třikrát denně celým údolím, kam až mu to hluk dopravy dovolí. 
Zvon byl vyroben ve slavné dílně v Brodku u Přerova, má 45kg a nese jméno 
„Panna Maria“. Na jeho zakoupení byla uspořádána sbírka mezi občany 
blanenské farnosti, přispěli také lažánečtí rodáci. 

Stavbu kaple najdete vlevo od silnice procházející Lažánkami ve směru od Blan-
ska, kousek za čerpací stanicí pohonných hmot. Zachovala si jednoduchou 
sedlovou střechu typickou pro rodinné domy. Je však citlivě doplněna 
zvoničkou tvořenou dvěma stěnami na západní straně a protažením střechy nad  
vstupem z jižní strany. Vnitřní dispozici tvoří jediný prostor, který je však 
možno rozdělit na dva menší. Stavba vlastně není kaplí, není zasvěcena 
konkrétnímu svatému. Je kolaudována jako modlitebna s možností využití jako 
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smuteční obřadní síň. Pravidelné bohoslužby se v ní bohužel nekonají, ještě 
probíhají úpravy uvnitř objektu, ale již druhým rokem se zde shromáždili občané 
Lažánek při příležitosti rozsvícení vánočního stromu spojeného s výstavou 
betlémů  a vystoupením místních dětí. Tím vlastně kaple přispívá k obnovování 
kulturního života v Lažánkách.  
 
Soutěžní kvíz 
Milé děti, 
 protože začal rok svatého apoštola Pavla, máme pro vás připraveno 
několik soutěžních otázek z jeho života. Někdo z vás zná správnou odpověď 
hned, ale přesto budete potřebovat k jejich zodpovězení Písmo svaté. Správné 
odpovědi budou slosovány a výherci budou odměněni v neděli 14.9.2008 po 
bohoslužbě v 8.45 hod. v našem kostele. Vyluštěný kvíz odevzdejte v sakristii 
nejpozději do dětské mše svaté v pátek 12.9.2008!!  
Nezapomeňte připsat svoje jméno, třídu a adresu.  

  1. – 5. třída – I. kategorie 
 
1. Jaké bylo původně Pavlovo jméno podle Písma sv.? (Sk 13,9) 
 L - Petr 
 M - Saul 
 N - Silas 
 O - jmenoval se stále Pavel 
 
2. Jakému řemeslu se sv. Pavel vyučil? (Sk 18,2-3) 
 A - stanař 
 B - rybář 
 C - tesař 
 D - učitel 
 
3. Kde se apoštol Pavel  narodil? (Sk 9,11) 
 R - v Římě 
 Ř - v Jeruzalémě 
 S - v Tarsu 
 Š - v Korintě 
 
4. K jakému náboženství se Pavel hlásil? (Sk 21,39) 
 Č - byl Žid 
 D - byl katolík 
 Ď - byl pohan 
 E - v Písmu sv. o tom není zmínka 
 
5. Jaké měl sv. Pavel vzdělání? (Sk 22,3) 
 S - složil maturitní zkoušku 
 Š - studoval na univerzitě v Jeruzalémě 
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 T - žádné, protože v té době žádné školy nebyly 
 Ť - studoval v Gamalielově škole 
 
6. Co by se dalo o Pavlovi říci? (Sk 22,27) 
 D - byl italský občan 
 E - byl římský občan 
 F - byl izraelský občan 
 G - byl jeruzalémský občan 
7. Kdy se Pavel obrátil k P. Ježíši a přestal pronásledovat křesťany? (Sk 9,3) 
 S - při Petrově kázání 
 Š - při Ježíšově ukřižování 
 T - při své cestě do Damašku 
 Ť - při kamenování jednoho z Ježíšových učedníků 
 

Jakou smrtí zemřel sv. Pavel vyluštíš, když podle svých správných odpovědí 
doplníš pod číslo otázky označené písmeno. 
 

3. 5. 2. 7. X 1. 6. 4. 6. 1. 
    X      

 
 

6. – 9. třída – II. kategorie 

Urči, který ze dvou citátů se týká toho: 

1. - že Pavel byl přítomen kamenování jednoho svatého. 
a) Sk 18,2 
b) Sk 7,58-59 

 - jeho jméno je:    …………………………… 
 
2. - s kým se Pavel setkal v Damašku. 

a) Sk 21,7-9 
b) Sk 9,8-12 

 - jeho jméno je:   …………………………… 
 
3. - jak se Pavel dostal z Damašku zpět do Jeruzaléma. 

a) Sk 27,2 
b) Sk 9,25 

  - dopravním prostředkem byl: …………………………… 
 
4. - že jeden Pavlův přímý příbuzný mu pomohl zachránit život. 

a) Sk 23,15-21 
b) Sk 18,12-15 

  - byl to:    …………………………… 
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5. - že se Pavel při své poslední cestě zachránil na ostrově. 

a) Sk 27.21-26 
b) Sk 28,1 

 - název ostrova je:   …………………………… 
 
Pohlednice z prázdnin 
       
Vodácká výprava v Rakousku 

 

 
 

  

 
Díky 
manželům 
Matěnovým 
se výprava 
našich 
vodáků na rakouské Salze ani neztratila, ani neutopila. 
 
Skautský tábor 9. 
oddílu 
Moc se nám líbil tábor 
devátého oddílu 
Blansko. Letos jsme 
byli u Skaličky. Proto 
chceme poděkovat 
všem, kteří vymýšleli 
celotáborovou hru 
Asterix & Obelix, která byla velmi zajímavá, kuchařkám, které moc dobře vařili 
a Honzovi Forbelskému za vedení celého tábora.                                                                             

          Aleš & Petr 
Za krásnou atmosférou je úsilí všech 45 vlčat, 
světlušek, skautů  a skautek. Všichni účastníci 
spolu vytvořily krásné společenství jak při hře, 
tak i při plnění základních funkcí tábora jako 
např. noční hlídky, ranní rozcvičky, služba 
v kuchyni, atd. 
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Další rok schůzek ve skautském roce 2008/09 začneme v úterý 2.9.2008, kdy se 
sejdeme a naplánujeme termíny schůzek. Pokud byste se chtěli připojit mezi  
členy našeho oddílu, sledujte www.9oddil.wz.cz 
 
Beskyde Beskyde  
Pobyt mladých na Valašsku  

s jáhnem Oldou. 

 

Plánované akce ve farnosti 
 
Diecézní pouť rodin – sobota 30.8. 
Koná se opět v areálu bývalého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Odjezd 
autobusů v 7 hod. od Adastu. Z nich jeden přijede od Vysočan přes Sloup. 

Adorační den – středa 3.9. 
Po celý den bude v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Přidejte se k modlit-
bám za celou naši diecézi – tento den na nás všichni spoléhají! 

Duchovní cvičení 
Otec Jiří bude přednášet duchovní cvičení po dva týdny v září. Bude zastupován 
cizími kněžími, případně bude jáhen Oldřich sloužit bohoslužbu slova.  

Svátost smíření  
Každý měsíc k nám jezdí zpovídat kněží ze sousedství. Známe je? Jedním je   
O. Karel Hanslík, paulán z Vranova (zpovídá většinou ve zpovědnici napravo). 
Druhým je O. Vladislav Valentík, farář z Černé Hory (zpovídá nejčastěji v levé 
zpovědnici) a třetím O. Pavel Klouček, farář z Rájce (zpovídá v sakristii). 
Hlavní příležitost ke svátosti smíření, kdy zde budou i zmínění kněží, budete mít 
v tyto čtvrtky, vždy od 14,30 do 17,30: 
** 4.9. (zejména pro školáky!) ** 2.10. ** 30.10. („dušičková“) 

Garden party – pátek 5.9. 
Školní rok tradičně zahájíme při Garden party, která se koná v pátek 5.9. po 
první dětské mši svaté. Pohoda, tradiční občerstvení a Pavel Ošlejšek zajišťuje 
vystoupení se psy – Agility. Srdečně zveme! 
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Putování mládeže děkanátu – sobota 6.9. 
Letos si připomínáme „Rok apoštola Pavla“. Na sobotu 6.9. jsou zváni všichni 
mladí z blanenského děkanátu na společnou pouť z Petrovic do Jedovnic (obě 
obce jsou farnostmi sv. Petra a Pavla). Z Petrovic se vyráží v 9 hod, do Jedovnic 
příchod kolem 15 hod. Z Blanska odjezd auty v 8,30 od kostela. 

Vranovská pouť – sobota 6.9 
Na tradiční pouť na Vranov se naše a adamovská farnost vydají v sobotu 6.9. 
Mše sv. na Vranově je v 18 hod. Autobusy vyjíždí v 16,30 od Adastu. Pěší 
vyrážejí ve 13,30 od kostela. Na Vranově se možná setkáme s O.biskupem 
Morozinim, bývalým představeným paulánů na Vranově.  

Jiřinkový bál – pátek 12.9. 
Charita Blansko pořádá na Katolickém domě tradiční ples se začátkem ve 20h. 

Ministrantský víkend 12.- 14.9. 
Všichni ministranti jsou zváni na společný víkend! Stráví jej na faře v Ostrově    
u Machochy pod vedením starších ministrantů. Podrobnosti dostanou na 
pozvánkách.  

EHD – víkend 13.- 14.9. 
Ve „Dnech Evropského dědictví“ bude již tradičně možno navštívit různé 
památky a kulturní programy. Náš kostel bude otevřen k prohlídce s průvodci    
o víkendu. Součástí prohlídky bude také vystoupání ke zvonům na věži a 
promítání starých fotografií z interiéru kostela! 
Letos bude pro návštěvníky otevřena 13.9. také obnovená kaple ve Spešově. 

Prosba o zapůjčení starých fotografií interiéru kostela 
Prosíme ty z vás, kdo máte staré fotografie interiéru kostela, abyste nám je 
zapůjčili k ofocení. Ponechte je v obálce se svojí adresou v sakristii nebo na 
faře. Děkujeme! 

Burza volnočasových aktivit – středa 17.9. 
Také letos si budete moci prohlédnout pestrou nabídku aktivit pro volný čas 
malých i velkých. Účastní se i naše farnost a další spolupracující zájmové 
organizace a sdružení. Akce se koná na Dělnickém domě 17.9. od 8 do 18 hod. 

Diecézní setkání katechetů – sobota 18.10. 
V sobotu 18.10. se na Biskupském gymnáziu v Brně koná tradiční diecézní 
setkání katechetů . Přihlásit se (na kc.brno@biskupstvi.cz ) mohou nejen 
katecheté, ale všichni, kdo se zajímají o křesťanskou výchovu.  

Diecézní konference k Roku sv. Pavla – sobota 8.11. 
V sobotu 8.11. se na Biskupském gymnáziu v Brně koná konference k Roku 
apoštola Pavla. Otevřena je pro všechny, které zajímá zejména život apoštola 
Pavla, dále hlásání víry, evangelizace apod. Jednu z přednášek přislíbil i 
P.Tomáš Halík. Sledujte http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla/?pg=akce  
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Diecézní sbírky  
V neděli 7.9. se koná diecézní sbírka na podporu církevního školství. 
V neděli 19.10. se koná celostátní sbírka na misie – my podpoříme také 
salesiána Jendu Musila na jeho praxi v Súdánu. 

Jenda Musil a jeho praxe v Súdánu 
Přes naše farní stránky se dostanete na Deník Jendy Musila, který je letos na 
praxi v Súdánu. Adresa je http://www.misijni-denik.wgz.cz/ Podporujte ho 
prosím modlitbou. Jakmile budeme vědět více o možnostech i finanční podpory 
pro službu mezi chudými, dáme včas vědět. 
 
Rozvrh výuky náboženství, kroužků a dalších aktivit pro děti a mládež bude 
vyhlášen začátkem září!!  
Rodiče prosíme, aby přihlásili prvňáky do výuky náboženství! 
Přihlášky jsou v sakristii a nebo na internetu www.farnostblansko.cz 
 

**Rekonstrukce fary a dvora** 

Po dlouhém a pečlivém zvažování jsme se na farní radě rozhodli, že přistoupíme 
k důkladné rekonstrukci stodoly na farním dvoře, tak aby byla vhodná zejména 
pro bydlení. Stávající budova fary se tak víc uvolní pro činnost kluboven a 
tvořivých dílen, zejména pro děti a mládež. Důvody jsou především tři: 1) Fara 
je masivní kamenná budova stará téměř třista let, jde o kulturní památku a 
podmínky k bydlení tam budou čím dál horší. Na provoz kluboven a dílen by 
však byla dostačující. 2) Našli se dobrodinci, ochotní podpořit rekonstrukci 
finančně. 3) V plánu je i rozšíření chodníku přes dvůr fary ke kostelu (kvůli 
pohřbům a záchranné technice) a současně by se průchod dvorem fary upravil 
tak, aby se přes něj dalo dostat ke kostelu bezbariérově i během dne (např. 
s kočárky). V současnosti probíhá příprava projektu a jeho konzultace 
s památkovými orgány. Datum zahájení rekonstrukce bude včas ohlášeno. 
Provoz na dvoře fary tak bude muset být po určité období (doufám, že co 
nejkratší…) omezen. Práce budou převážně svěřeny odborné firmě, pokud by 
bylo potřeba vaší akutní pomoci, včas bychom o to poprosili. Děkujeme za 
pochopení. O novinkách budete průběžně informováni. 

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


