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Měl  jsem původně  nachystaný  jiný  úvodník,  ale  náhlý 
odchod na věčnost našeho dlouholetého kostelníka, pana 
Miroslava Meluzína, se kterým jsme se rozloučili v pátek 
2.9.2011, mě vede k tomu, abych na tomto místě z celého 
srdce  poděkoval  vám  všem,  kdo  jakkoli  pomáháte 
druhým, ať  už v naší farnosti, ve společnosti,  vám, kdo 
žijete pro své rodiny, vám, kdo se díky své víře, naději a 
lásce snažíte i přes překážky věřit v Boží dobro a šířit je!  
Dělám  to  proto,  že  jsem  nestihl  panu  Meluzínovi  
poděkovat ještě za jeho života tak, jak bych chtěl a nerad bych se této chyby 
znovu už kdy dopustil… Ani  vy,  kdo čtete tyto řádky nepodceňujte to prosté 
poděkování svým blízkým… poděkujte jim včas, poděkujte jim teď… mohlo by se 
totiž stát, že to také nestihnete…

Váš Otec Jiří

AKTUÁLN Ě

Nová fara a Stará fara  

Díky Bohu a mnoha dobrým a obětavým lidem se podařilo v červnu zkolaudovat 
stavbu Nové fary. Proto se všemi farními záležitostmi už zvoňte na zvonek u 
nové  branky.  Parkoviště  vedle  vjezdu  slouží  pouze  pro  krátké  zastavení, 
vystoupení a nastoupení, ale NE pro parkování! Děkuju za pochopení.

Díky  Bohu a  mnoha  obětavým  lidem  ZEJMÉNA  z řad  dětí  a  mládeže  se 
podařilo udělat o prázdninách kus práce na vyčištění prostor Staré fary (oficiální 
název „Centrum svatého Martina“).  V přízemí  bude sál  a  dílny pro  kroužky 
Kolpingovy rodiny. V patře budou převážně  klubovny Skautů  a místnosti pro 
setkání různých farních společenství. Na půdě plánuje svůj azyl náš dětský sbor a 
hudební skupina Martini band.

Rád bych zdůraznil, že zejména na Staré faře odvedli největší podíl „špinavé“ 
práce školáci a mládež naší farnosti! Zatímco dospělých přišlo za celé prázdniny 
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jen několik, školáků a studentů přišly desítky a často opakovaně!! Až tedy bude 
někdo něco tvrdit  o „zkažené mládeži“,  tak jej  pošlete za mnou a já už mu 
vysvětlím, kdo že je to v naší společnosti „zkažený“ :-)

Díky Bohu a dobrým 
lidem  se  daří 
upravovat dvůr a část 
zahrady  tak,  aby  se 
už  nechodilo  do 
kostela v blátě, aby se 
bylo  kde  sejít  (třeba 
na Garden party), aby 
si děti měly kde hrát, 
aby  se  mohly  učit 
starat  o  ovečky,  o 
léčivé  byliny  a  nebo 
o včely…

V souvislosti s výsadbou nových stromů a keřů na dvoře a na zahradě bychom se 
chtěli  připojit  k rekordnímu  sázení. Nadace  Partnerství,  která  již  jednou 
podpořila finančně výsadbu stromů na naší zahradě, totiž plánuje na 28.10. zápis 
mezi rekordy v sázení stromů za jeden den. Proto ji chceme podpořit a prosíme 
rodiny  i jednotlivce, aby si toho dne našli čas a přišli a farní zahradu se zapojit.

Sbírku na  dokončení  všech  prací  plánujeme  na  letošní  hodovou 
Svatomartinskou neděli 13.11.2011. Za vaše dary i pomoc velké Pán Bůh zaplať!

Slavnostní  požehnání celého  tohoto  areálu  plánujeme  na  některou  sobotu 
koncem května nebo začátkem června 2012. Chceme je totiž spojit s udělováním 
svátosti biřmování Otcem biskupem Vojtěchem a také se setkáním s kněžími – 
rodáky a těmi, kteří  zde působili.  Datum nám z Biskupství potvrdí až během 
ledna 2012. 

Příprava na SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  

Po prázdninách opět pokračuje příprava na svátost biřmování v těchto termínech: 
září 9. a 23., říjen: 7 a 21, listopad: 4 a 18, prosinec: 2 a 16, vždy po večerní mši 
svaté na Katolickém domě („mladší“) a na Staré faře („starší“).

Svátost  biřmování  plánujeme  na  poslední  víkend  v květnu  nebo  na  začátek 
června 2012 – a to na sobotu (viz předchozí článek)! 

Nepodceňujte KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ !

Využít můžete například těchto nabídek:

* 1x týdně: Katolický týdeník – slouží k samovzdělávání, stačí si vyzvednout 
v kostele a DOMA přečíst 
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** říjen – listopad 2011: Biblický kurz v Brně, čtvrtky večer, 2x za měsíc – 
přihláška V PŘÍLOZE!
*** dvakrát za rok (podle ohlášení): Biblická hodina v Blansku, vždy středa po 
mši svaté, vede O.Pavel Kopecký, určeno lektorům i ostatním zájemcům
**** 2011-2015: Univerzita třetího věku v Brně – Spirituální dimenze člověka 
(podrobnosti na www.bioetika.cz), většinou v pátek odpoledne na FSS v Brně

Dětské mše svaté

V naší  farnosti  se  zejména  díky  ochotě  a  nadšení  mládeže  daří  udržovat 
tradici  „dětských  mší  sv.“  (vždy  v pátek  v 17,45)  a  při  nich  místo  kázání 
scének: jeden rok na téma Stvoření, další rok Starý zákon, pak Nový zákon, pak 
Církev (křesťanské osobnosti – svatí) a konečně téma praktického křesťanského 
života.

Letos se toto téma pokusíme pojmout dost originálně. Místo obvyklé scénky 
si  totiž  vyslechneme  rozhovor se  zástupcem  organizace,  skupiny,  aktivity, 
společenství (apod.), které souvisí s životem farnosti. Moderátoři z řad mládeže 
si budou proto pozvou akolytu, kněze, jáhna, uklízečku, květinářku, varhaníka, 
bohoslovce, politika, skauta, katechetku, lektora a další a další hosty… Už z toho 
je  patrné,  že  letošní  dětské  mše  svaté  budou  trošku  „ochuzeny“  o  oblíbené 
scénky, ale na druhou stranu budou obohacené o „poznání“ nejrůznějších aktivit 
a  služeb,  kterými  druzí  pomáhají  životu  farnosti,  církve  i  společnosti  a  o 
svědectví, jak se v té či oné službě projevuje Boží pomoc. 

Na stolku u Katolického týdeníku najdete krabičku, do které můžete vkládat 
dotazy na hosta příštího pátku. Dozvíte se ho rovněž v nedělních ohláškách.

Děti  pak  po  každé  dětské  mši  svaté  budou  čekat  v dětské  kapli  úkoly 
vztahující se k tématu mše svaté (a samozřejmě také odměny…)

Náboženství a další nabídky pro výchovu dětí

Díky obětavým dospělým z naší farnosti  se pro děti  i  mládež i  v letošním 
školním roce otevírá spousta kroužků,  dílen,  aktivit.  Připomínáme především 
náboženskou výchovu i v rámci školní docházky dětí (v příloze prosím věnujte 
pozornost rozvrhu a přihlášce). 

Další nabídky volnočasových aktivit (zejména kroužků Kolpingovy rodiny a 
Skautu) budou zveřejněny.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁ ŘE

2. 9. 2011 * Dětská mše svatá + Požehnání prvňákům + GARDEN PARTY  

První pátek v září nás čeká Velký třesk: Na první dětskou mši svatou v novém 
školním roce zveme hlavně PRVŇÁČKY S AKTOVKAMI !!! Po ní jste všichni 
zváni na hřiště Orla, kde vás čeká tradiční Garden party s Pohodou!
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3. 9. 2011 * Spešov – otevření Obecního domu – požehnání obecních znaků  

V sobotu bude v 16:00 slavnostně otevřen Obecní dům a od 17:00 bude 
následovat obřad požehnání obecních symbolů. Téhož dne v 10:00 bude v kapli 
mše svatá za obyvatele Spešova. 

7. 9. 2011 * 18:30 * Beseda o Světovém setkání mládeže * Katolický dům 

Svědectví účastníků setkání ze Světového dne mládeže ve Španělsku 2011.

10. 9. 2011, 18:00 h * kostel na Vranově  – tradiční pouť farnosti 

Na děkovnou pouť na Vranov jedou dva autobusy (přes Olomučany a Adamov a 
druhý přes Olešnou) v 16:30 h. Adastu. Pěší sraz ve 14:00 h. u fary. 

10.-11. 9. 2011 * EHD – kostel v     Blansku a kaple ve Spešově    

Dny evropského kulturního dědictví otvírají brány mnoha kulturních památek. 
V našem kostele sv. Martina a v kapli sv. Jana ve Spešově budou na návštěvníky 
čekat průvodci. V Blansku mohou vystoupat na věž ke zvonu Poledníku. 

28. 9. 2011 * Pouť manželských společenství  

Naše farnost žije i v několika manželských společenstvích. Pro ty „nejmladší“ je 
připravena pouť k svatému Václavu do Hustopečí, kde slouží jako farář a děkan 
„náš“ Otec Pavel Kafka a dále na Slovácko… 

7.-9. 10. 2011 * Víkend blanenských ministrantů – fara Adamov  

Naši ministranti jsou zváni na podzimní soustředění tentokrát do Adamova. 
Pobyt bude spojen s prohlídkou evropské rarity – Světelského oltáře.

30. 10. 2011 * Dušičkové pobožnosti  

Na hřbitovech naší farnosti se opět sejdeme k modlitbám za naše zemřelé…

DALŠÍ INFORMACE

CHARITA

Charitní šatník je i pro rodiny s     dětmi …   
Charitní šatník má své sídlo na Písečné v Blansku v blízkosti nábytku Nejči. 
Zde probíhá sběr šatstva a drobných domácí potřeb. Sbírá se: veškeré oděvy, 
boty, povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské potřeby, hračky. Přijímá 
se  také  galanterie  –  látky,  korálky,  knoflíky,  nitě,  vyšívané stuhy,  výplňový 
materiál (molitan, vatelín, duté vlákno) apod.
Sběrný den 1. středa v měsíci 12.00 – 17:00 hodin
Rozpis sběrných dnů do konce roku 2011:
7.   9. 2011 5. 10. 2011 2. 11. 2011 7. 12. 2011

Blansko mnoha tváří aneb 13. zahradní slavnost 
Charita Blansko, Centrum "PRO", Vás srdečně  zve v sobotu 3. září  2011 od 
15:30 do 19:00 na tradiční 13. Zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří.
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Z programu: soutěže pro všechny,  ukázka činností  jednotlivých služeb centra 
"PRO" Blansko s možností si něco vyrobit a odnést domů, hudební vystoupením 
různých národností a občerstvení s táborákem. Vstup i občerstvení zdarma.

16. 9. 2011 * 20:00 * Katolický dům – Jiřinkový bál Charity 
Naše Charita Blansko zve na podzimní bál s jiřinkami a dalším překvapením. 
Hraje POHODA. Předprodej vstupenek na Charitě, Komenského 17.

Pomoc české Charity do Súdánu a Etiopie
Charita  ČR  prozatím  neplánuje  zásah  přímo  na  místě,  bude  však  pomáhat 
prostřednictvím svých partnerů v rámci mezinárodní sítě Charity. „V Somálsku 
jsme  pomáhali  v  letech  2009-2010  s  budováním  zdrojů  pitné  vody  a 
hygienických  zařízení  a  nyní  pracujeme  v  Etiopii.  Prostředí  a  partnery  tedy 
známe a můžeme za ně ručit,“ říká Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a 
rozvojové pomoci Charity ČR. Ze svého krizového fondu uvolnila Charita ČR na 
pomoc částku 5000 € (přibližně 120 000 Kč). Krizový fond je tvořen z výnosu 
Tříkrálové sbírky.
Sbírkové konto a DMS
Charita  ČR  vyhlásila  sbírkové  konto:  55660022/0800  u  České  spořitelny 
variabilní symboly: Somálsko: 103 (stav konta k 3. srpnu 2011: 2 175 815 Kč)
Etiopie: 146 (stav konta k 3. srpnu 2011: 842 563 Kč)
Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR  na 
číslo 87 777 (během července 2011 přišlo 610 DMS).

RODINNÉ CENTRUM Blansko 

Kurz efektivního rodi čovství ... výchova dětí jinak 
Kdo by nechtěl být dobrým rodičem?  Chcete vědět jak na to? 
Připravujeme další kurz v Blansku - začínáme v sobotu 10. září 2011 od 9 hodin 
Pro rodiče a vychovatele dětí jakéhokoliv věku (učitele, babičky, dědečky), devět 
setkání  - 1x týdně 1,5hodiny 
Cena celého kurzu je 1000,- Kč pro jednotlivce a 1500,- Kč pro rodičovské páry. 
Kontakt, podrobnosti, přihlášky: Telefon -  mobil: 736 60 64 68     
e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz

Kurz partnerství (víkendový na DCŽM MAMRE)

Diecézní centrum života mládeže Brno, Diecézní centrum pro rodinu a sociální  
práci Brno (za podpory Rodinného centra Blansko)
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 – (vedení víkendů 
manželé  Vykydalovi,  Rodinné  centrum  Blansko).  V  případě  velkého  zájmu 
otevíráme dva běhy. Úvodní setkání proběhnou na podzim 2011:

Skupina A: 21.–23. 10.2011, 2.–4. 12. 2011, 6.–8. 1., 24.–26. 2. 2012 
Skupina B: 18.–20. 11.2011, 16.–18. 12. 2011, 3.–5. 2.,16.–18. 3. 2012
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Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat 
období známosti a jak se připravovat na manželství. Prostor je věnován mimo 
jiné  tématům:  Partnerské  komunikaci,  sexualitě,  praktickým  zkušenostem  z 
manželství, … Každý víkend začíná v pátek večer, končí v neděli  v poledne. 
Kurz  je  interaktivní,  kombinuje  zážitkové programy, skupinovou práci  a  má 
dostatek prostoru i jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). 

Nabídka (dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby, 
mše  svatá,  možnost  svátosti  smíření).  Kurz  je  založen  na  křesťanských 
principech pohledu na manželství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich 
osobní postoj k víře. 
Přihlášky na kurz: milana.vykydalova@centrum.cz, mobil:  736 60 64 68

PEČUJ DOMA

Cyklus přednášek o říjnových středách pro všechny, kteří  pečují  o své staré, 
nemohoucí,  postižené,  dlouhodobě  nemocné  blízké…  se  koná  OPĚT 
v BLANSKU.  Organizuje  jej  Moravskoslezský kruh z Brna.  Navazuje na něj 
cyklus  s názvem PÉČE O PEČUJÍCÍ  v listopadových termínech.  Kurzy  jsou 
zdarma,  je pouze nutná přihláška. Podrobnosti i  s přihláškou v příloze. Bližší 
informace na www.pecujdoma.cz 

ZMĚNY U SOUSEDŮ
Ve farnosti Rájec působí od 1.září Otec David Ambrož. Odcházejícím Otci Pavlu 
Kloučkovi přejeme na jeho novém působišti (Diecézní centrum života mládeže 
v Osové Bitýšce) Boží požehnání … a mimochodem se s ním určitě sejde naše 
mládež za rok, protože v roce 2012 se ve Žďáru nad Sázavou plánuje Celostátní 
setkání mládeže!!

POUŤ ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
Vranovští pauláni zvou zasvěcené osoby a mladé lidi, kteří po zasvěcení touží na 
pouť "Za posvěcení povolaných a nová povolání k zasvěcenému životu".
Pouť  se koná 1. sobotu v září  - 3. 9. 2011 s následujícím programem: 10:30 
hodin  modlitba  růžence,  11:00  hodin  mše,  následuje  společné  občerstvení  s 
malým  programem,  14:00  až  15:00  hodin  adorace  zakončená  modlitbou 
večerních chval.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

Mocnější než zlo (Jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu)
Gabriele Amorth, Roberto Italo Zanini

Život je neustálé zápolení se zlem a ten, kdo chce zápasit, musí svého nepřítele 
znát. Když chceme přemoci nepřítele, jehož základní zbraní je klam a podvod, 
pak plnost poznání znamená polovinu úspěchu. Plným vítězstvím je láska, k níž 
člověk  dospívá  prostřednictvím  modlitby,“  říká  v  rozhovoru  s  italským 
novinářem Zaninim jeden z nejznámějších exorcistů.
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O třech stromech
Gabriel Ringlet, Daniella Ohová (ilustr.)
Byly jednou tři stromy a ty měly velké sny... Každý z nich nesl ve svém srdci 
jedno přání a každý z nich dostal od Boha dar. Jak se vzácným darem naloží?
Tento  tradiční  libanonský příběh,  který  povzbuzoval  víru  dětí  již  po mnoho 
generací, jistě zaujme i malé české čtenáře.

STALO SE – Outdoorový klub Kolpingovy rodiny
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lezecký víkend na Rabštejně

Naše  skupina  v čele  s instruktorem  horolezectví  Adamem  strávila  červnový 
víkend v hlubokých zelených lesích Jeseníků. Na pevné a členité skále zde stával 
hrad  Rabštejna,  nyní  vhodný  terén  pro  horolezce  začátečníky  i  pokročilé. 
Začínali  jednoduššími  cestami  a  na  stále  strmějších  jsme  získávali  další 
zkušenosti. Večerní dešťovou přeháňku jsme strávili v turistické chatě, kde jsme 
též  dobře povečeřeli  a  posnídali.  V neděli  ráno nás opět  probudilo  sluníčko. 
Rozkvetlá  louka  u  chaty,  vonící  les  i  prohřáté  skály  nás  zvaly  k dalším 
dobrodružstvím. Na zpáteční cestě jsme se stavili v malé kapličce na odpolední 
mši. Protože zde měli právě pouť sv. Antonína, dostali jsme i výborné pouťové 
koláče… 

Táboření s vodní a vysokohorskou turistikou

Vyvrcholením celoroční činnosti klubu bylo 8-denní táboření u rakouské řeky 
Salzy a túry do hor v jejím okolí. Cestou jsme se stavili v cisterciáckém klášteře 
Heiligenkreuz.  Obdivovali  jsme  architekturu,  sochy, hrobky,  studnu,  rajskou 
zahradu i gotické zpěvníky a krásný zpěv řádového bratra Filipa, který nás celým 
klášterem provázel. Další den jsme strávili náročným pěším výletem po zajištěné 
cestě v údolí Höhlental. Prach z hor jsme spláchli v průzračné, ale ledové říčce 
Schwarze.  Pak  již  následoval  přesun  na  oblíbené  tábořiště  ve  Wildalpen  a 
splouvání nádherné Salzy, doplněné o skoky z převislých skal do čisté studené 
vody…. Zážitky popisuje také zkušená vodačka, Katka Sedláková: 

Táboření  s  vodní  a  pěší  turistikou  Outdoorového  klubu  Kolpingovy  rodiny
Blansko  u  řeky  Salzy  se  letos  zúčastnilo  10  mladých  od  12  let  +  manželé
Matěnovi. V neděli večer se k nám přidal Otec Jiří. Naše týdenní putování jsme 
zahájili prohlídkou kláštera Heiligenkreuz, kde jsme měli zajištěno také jídlo a  
první  den ubytování.  Druhý den ráno jsme přejeli  do kouzelného údolí  řeky 
Schwarzy. Tam jsme strávili následující den turistikou po zajištěných cestách. 
Pro zbytek týdne jsme se utábořili v kempinku ve Wildalpen, kde pokračoval náš 
vodácký i turistický program v údolí smaragdové řeky Salzy. Dopravovali jsme 
se osobními auty. Zpáteční cestou nám přestalo jet jedno auto. Muselo pro nás 
přijet další (Sedláků) a dopravilo nás už v pořádku do Blanska. Výprava se nám 
všem líbila. 

Tímto děkujeme manželům Matěnovým za superzážitky, doprovod,....
Za všechny mladé vodáky Katka Sedláková
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Další pohybové aktivity pro mládež (cyklistický nebo in-line výlet, pádlování 
na brněnské přehradě, lanové centrum) připravujeme 

na středu 28. září (státní svátek) a sobotu 15. října, dále na čtvrtek 17. 
listopadu (státní svátek – lezecká stěna) a na neděli 18. prosince (vodní rej 

na bazéně). Aktuální informace na www.kolping.uvadi.cz

SVĚDECTVÍ ze Světového dne mládeže ve Španělsku 2011
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„V uplynulých dvou týdnech od 8. do 23. srpna se nám naskytla možnost zažít  
něco, co už možná nikdy nezažijeme. Díky velké podpoře naší 
farnosti  jsme  se  mohli  celá  skupina  z  Blanska  zúčastnit  
celosvětového setkání mládeže v Madridu. První týden jsme 
strávili  v  katalánském  městě  Tarragona,  kde  byl  pro  nás 
Čechy místními připraven bohatý program. Příjemně jsme byli 
překvapeni  vlídností  farníků,  nemile  však  horkem,  které  ve 
Španělsku panuje.  Naštěstí  se  Tarragona nachází  na pobřeží,  proto  jsme se 
mohli jít každý den zchladit do moře. 

V pondělí druhého týdne jsme přijeli do Madridu. Na celý týden bylo pro nás 
-kromě  českého programu - nachystáno nepřeberné množství kulturních akcí.  
Mimo to jsme v týdnu přivítali Sv. Otce a slavili  jsme s ním křížovou cestu.  
Madrid  ale  už  žádné  moře  nemá,  a  tak  nás  čtyřiceti  stupňová  vedra  dost 
vyčerpala. Sobotu a neděli jsme strávili se Sv. Otcem na letišti. I když nás tam 
zastihla děsivá bouřka, noc jsme přečkali a v neděli jsme setkání 1,5 milionu  
mladých lidí se Sv. Otcem zakončili slavnou mší svatou. Věřím, že někteří z vás 
sledovali naše kroky na TV Noe. Bylo to opravdu náročných 14 dní, ale zážitky a 
setkání s křesťany z celého světa, které máme za sebou, jen těžko jindy zažijeme. 
Děkujeme všem, co se za nás modlili v ČR,  a těšíme se se všemi na setkání v  
Blansku.

Jenda Forbelský“

Beseda s     účastníky Světového setkání mládeže se koná ve středu 7.9. v     18:30   
v     malém sále Katolického domu. Všichni jste srdečně zváni!!  

Tento  věstník  a  další  aktuální  informace  lze  najít  rovněž  na  stránkách  farnosti:  
www.farnostblansko.cz Tam si také můžete objednat pravidelné týdenní zasílání informací.

Občasník.  Pro  vnitřní  potřebu  vydává  Římskokatolická  farnost  sv.  Martina  v Blansku.  
Neprodejné. Své příspěvky, podněty a návrhy zasílejte na:  Pavla.Samonilova@seznam.cz   
Sazba vlastní. Tisk REPROCENTRUM Blansko. Registrováno OkÚ Blansko pod č. 0370100493
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Exodus a Lukášovo evangelium podruhé … a něco navíc
BIBLICKÝ KURZ – CYKLUS P ŘEDNÁŠEK – POZVÁNÍ KE STUDIU

Kurz je  opět  určen všem zájemcům o Bibli,  kteří  chtějí  s  užitkem čerpat  z 
Božího slova pro svůj osobní život; také pro ty, kteří se v malých společenstvích 
snaží Bibli porozumět, ať už jako vedoucí či účastníci.

Kurz se koná na Biskupském gymnáziu, Brno, Barvičova 85, vždy ve 
čtvrtek od 17 do 20:15 h. Termíny: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 10.11. a 24.11.

Lektoři: Mgr. Stanislav Pacner, Th.D., doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. Cena: 
dobrovolný příspěvek na náklady kurzu (náklady činí 240 Kč na osobu - 

příspěvek však není podmínkou účasti!) 



Přihlášky na BIBLICKÝ KURZ zasílejte na adresu: Biskupství brněnské, 
Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno do 15. září 2011. 

Tel. 533 033 299 (po-čt), dolezelova@biskupstvi.cz
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PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU NÁBOŽENSKÁ 
VÝCHOVA, VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

na ZŠ: ___________________________________    Třída: ________________

Jméno dítěte: _____________________________________________________

Dat. nar: ___________________ Bydliště: ______________________________

Podpis otce nebo matky: ____________________________

V ____________________ dne ____________

Přihlášku odevzdejte, prosím, v kostele do pátku 9.9. 2011 ** DÍKY !!

Rozvrh:
Místo Skupina Den Hodina Vyučující
ZŠ 
Erbenova

1. ročník ČT 12:00 R. Klimešová
2. + 3. ročník ČT 13:00 R. Klimešová

4. + 5. ročník ČT 13:00 D. Buchlovská
ZŠ 
Dvorská

1. ročník ST 11,50 M. Musilová

2. – 5. ročník ST 13,00 M. Musilová
ZŠ 
Masarykova

1. ročník PO 12,00 J. Vaňková

2. ročník PO 12,00 D. Buchlovská

3. ročník PO 13,00 J. Vaňková

4. + 5. ročník ST 13,00 D. Buchlovská
ZŠ 
Salmova

1. + 2. ročník ČT 11,55 A. Konštanská

3. – 5. ročník ČT 12,50 A. Konštanská

Gymnázium

prima – tercie
PÁ 14,00 O. J. Kaňa 

žáci 6.-8. tříd ZŠ
kvarta – oktáva

PÁ 14,00 j. O. Němec
žáci 9. tříd ZŠ

Dolní Lhota 1. – 4. ročník PO 13,30 J. Navrátilová

Ráječko 1. a 2.-5. ročník M. Pokorná


