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Informace o akcích naší farnosti do adventu (výběr) 
 
Misijní neděle 19.10.2008 
Část sbírky jsme odeslali přímo na misie do Súdánu, kde je na roční praxi 
náš salesián Jenda Musil. Díky za vaši velkorysost! 

Zvon míru 28.10.2008 – 21h. 
V italském Roveretu je ZVON MÍRU, ulitý ze zbraní I.světové války. Po 
dohodě s městem se připojíme k těm, kteří na svátek 28.10. zazvoní v 21 h. 

Svátost smíření před Dušičkami  30.10.2008 
Příležitost ke svátosti smíření bude hlavně ve čtvrtek 30.10.2008 v době 
14,30-17,30 hod. Budou zde kněží ze sousedství. 

Plnomocné odpustky pro zemřelé  1.- 8.11.2008 
Základní podmínka: Vyhýbat se hříchu, být ochoten odpustit a napravovat 
chyby i za druhé – konat dobro na jejich „účet“. 
Konkrétní podmínky pro tento týden:  
1. Být v milosti posvěcující (po svátosti smíření). 
2. Jednou za den přijmout svaté přijímání. 
3. Pomodlit se na úmysly Sv.Otce (Otče náš a Zdrávas Maria). 
4. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé  
 (1.11. stačí návštěva kostela a Věřím v Boha Otče náš, Zdrávas Maria). 
Pamatujme! Do nebe se dostane zemřelý člověk teprve když se s ním všichni 
lidé usmíří! Očistec je tedy určen nejen k odpuštění hříchů Bohem, ale 
i k usmíření se lidí s lidmi. Bůh se nad zemřelými smiluje okamžitě, jakmile 
MY jim odpustíme („… jako i my odpouštíme…“). V nebi už jsou všechny 
vztahy čisté a narovnané. Při modlitbě za zemřelé nepřemlouváme Boha, 
aby se nad nimi smiloval, ale prosíme také za sílu k odpuštění pro nás. 
Smyslem odpustků je tedy napomáhat ke spáse druhým (včetně zemřelých) 
tím,  že usmiřujeme jejich odpůrce a napravujeme jejich dluhy. 
 
Slavnost Všech svatých 1.11. a Památka věrných zemřelých 2.11.2008 
Mše svaté jsou pravidelné (sobota 17,55 a neděle 7,00 a 8,45). 
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Pobožnosti na hřbitovech v naší farnosti – neděle 2.11.2008 
14,00 – hřbitov Blansko (ekumenická pobožnost spolu s Městem) 
15,00 – hřbitovy Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany 

Výstava o sv. Martinovi – galerie Města Blanska  1.-30.11.2008 
Galerie Blansko připravila výstavu Zobrazení svatého Martina v dějinách 
umění. Určitě ji navštivte i s dětmi!! Trvá od 1.11.2008 do 30.11.2008. 
 
Mše svatá v Ráječku  6.11.2008 
Na Staré škole v Ráječku bude ve čtvrtek 6.11.2008 v 17,30 svátost 
smíření a od 18,30 mše svatá. 
 
Konference o sv. Pavlovi – Brno 8.11.2008 
Na Biskupském gymnáziu v Brně se v sobotu 8.11.2008 koná výroční 
konference o svatém Pavlovi k jeho roku. Je určena široké veřejnosti. 
Přihlášky jsou k dispozici na adrese www.biskupstvi.cz/pastorace nebo na 
Pastoračním středisku brněnské diecéze, Petrov 6, Brno. Je možné se 
přihlásit také telefonicky 543 235 030, kl. 299, nebo na 
dolezelova@biskupstvi.cz Účastnický poplatek 150 Kč částečně pokrývá 
náklady spojené s pořádáním sympozia, kompletní sborník přednášek pro 
účastníky a občerstvení. 
 
 
Slavnost svatého Martina, patrona našeho kostela a města 
Sobota 15.11.2008 
Vítání svatého Martina 
** 10,00 – Slavnostní průvod „svatého Martina“  a jeho doprovodu ze 
dvora fary na zámek. Účastníci průvodu by měli přijít v dobových 
kostýmech! Bližší informace na www.blansko.cz nebo v Informační 
kanceláři Blanka. 
** od 10,30 – uvítání na zámku, přípitek svatomartinským vínem, pestré 
akce na zámku a v okolí pro širokou veřejnost, historický jarmark 
Martinské hody 
 ** 20,00 – tradiční hodová zábava na Katolickém domě, hraje Pohoda 
 
Neděle 16.11.2008 
Slavnostní bohoslužba 
 ** 7,00 a 8,45 – Letos nebude hrát dechová hudba, ale zazpívá chrámová 
schola. Již tradičně poděkujeme za dary přírody. Rodiče prosíme o 
vypravení dětí v krojích. Děkujeme! 
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Varhanní koncert  
** 15,00 – Ve spolupráci s městem Blansko je připraven sváteční varhanní 
koncert. Hraje Adam Viktora, profesor konzervatoře v Plzni. 
Beseda u cimbálu 
** 16,00 – Besedu u cimbálu pro velké i malé na Katolickém domě 
připravila cimbálka Grajcar z Dolních Bojanovic, vstupné dobrovolné, pro 
dospělé zajištěno kvalitní víno 
 
Lezecká stěna – 17.11.2008 (volný den) 
K pohodové po hodové náladě se určitě bude hodit návštěva lezecké stěny 
v Kuřimi. Akci zajišťují opět manželé Matěnovi. 
 
 
Prosinec 2008 (výhledový výběr z akcí): 
Svátost smíření    4.12.2008 od 14,30 v kostele 
Mikulášská besídka  6.12.2008 od 15,00 na Katolickém domě 
Duchovní obnova pro mládež blanenského děkanátu!!  
     6.12.2008 od 9,30 fara Sloup 
Vánoční dílna „I malé dárky potěší“ 

13.12.2008 od 8,00 na Katolickém domě 
Adventní koncert sZUŠ Blansko  14.12.2008 od 16,00 v kostele 
Vánoční svátost smíření  21.12.2008 od 14,30 v kostele i na KD 

(tamtéž vánoční prodej knih) 
 
Vodácké hrátky – krytý bazén v Blansku  21.12.2008 od 13,30 
Vánoční bohoslužby:  
* 24.12.2008 //Olomučany 16,00 // Adamov 20,00 // Blansko 23,00 
* 25.12.2008 //Blansko 7,00 a 8,45 // Adamov 10,45 // Olomučany 10,45 

(bohoslužba slova) 
* 26.12.2008 //Blansko 7,00 a 8,45 (latinská ??) // Adamov 10,45 (b. slova)
 // Olomučany 10,45  
Na žádost mnoha z vás zkusíme na Štěpána připravit mši svatou v latině :-)  
 
Živý betlém   25.12.2008 od 14,30 v parku u Zámku 
Vánoční koncert   26.12.2008 od 16,00 v kostele * soubor Rastislav 
 
 
Katechumeni 
Od října začne bližší příprava na křest několika zájemců o křest – 
k velikonocům 2009. Prosíme o modlitbu a podporu.  
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Noví lektoři 
Od října se zapojí do služby lektorů noví zájemci. Přejem hodně Božího 
požehnání a nám shovívavost s případnými nedostatky… 
 
 
AKTUÁLN Ě!!! Kurs pro ty, kte ří slouží ve farnosti  

V Blansku na Katolickém domě se bude konat kurs pro všechny, kdo ve 
farnostech v našem blanenském děkanátě pomáhají různými službami. Je 
tedy určen především: akolytům, lektorům, katechetům, varhaníkům, 
kostelníkům, květinářkám, dospělým ministrantům…  

Půjde o soboty: 22.11., 6.12., 17.1. a 14.2. vždy od 8,30 do 12,00 h.  
Třikrát budou společné přednášky a počtvrté se účastníci rozdělí 

podle služeb a budou mít zvlášť praktické ukázky ze svého oboru. 
Všem jmenovaným budou rozdány pozvánky s programem. 

Při těchto setkáních se budete moci dozvědět mnoho užitečného 
ohledně mše svaté, svátostí a dalších praktických oblastí našeho života a 
především poznat své „kolegy“ ve službě z druhých farností našeho 
děkanátu. 

 

Dušičkové zamyšlení 

S příchodem fotoaparátů se mluvilo o konci malířství, s příchodem televize 
o konci divadelnictví. Filmy na dvd mají prý vést k úpadku kina a 
supermarkety zase definitivně zničit malé obchody. Přesto se i dnes najdou 
lidé, kteří fotí na kinofilm, rádi si zajdou do kina, do divadla a radši 
nakupují v malém. Čím to?  

V dušičkovém čase se nad našimi hřbitovy opět rozsvítí noční svatozář, co  
každý večer vystřídá tu podzimní, zlatě listovou. Mimochodem, světlo 
svíčky také mělo skončit v kronikách. Předpovídalo se to s vynálezem 
žárovek. Ale neskončilo. Čím to?  

Možná cítíme, že bychom spolu se svíčkou, divadlem nebo obchůdkem, ve 
kterém se všichni znají, ztratili mnohem víc – to lidské. Však taky jedna 
moudrost o bezbranném světle svíčky říká: „Její malé světlo dokáže dát 
člověku víc důvěry, než mu jí dokáže sebrat hluboká noc“.   O.Jiří 
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