
Netradiční úvodní slovo Otce biskupa 
Úsměvné podzimní setkání našeho otce biskupa: 

Humor je známkou pohody a nedovedu si představit, že by měl v 
životě chybět. Dost často zažívám různé trapasy a veselé situace, na které 
rád vzpomínám. Jednu takovou perličku jsem zažil po biřmování v jedné 
farnosti naší diecéze: Zastavili mě starší manželé, a ta paní povídá: „Pane 
biskupe, že si od nás vezmete jablíčka?“ A já říkám:„No, ale aby vám 
nechyběla.“ A ona mě potěšila větou: „Nebojte se, nám se jich letos 
urodilo tolik, že je dáváme i prasatům.“ Tak jsem si je bez obav vzal.....

(Ještě že jsme měli biřmování na jaře :-)

STALO SE

Slavnostní požehnání Centra sv. Martina a svátost biřmování
V několika řádcích bych se chtěl vrátit k nejvýznamnější akci tohoto roku pro naši farnost      

(i farnost adamovskou).

Průběh jste jistě pečlivě sledovali a mohli si jej prohlédnout na fotografiích a videu, které vám 
byly po akci nabídnuty. Přesto bych chtěl ještě jednou z celého srdce poděkovat všem, kdo jste se 
jakkoli zapojili do této “akce století”!!

Rovněž bych chtěl poděkovat za všechnu pozornost a blahopřání, kterých se mně od vás 
všech dostalo, za všechny modlitby a dárky. Jejich nejhmatatelnějším vyjádřením je asi nové farní 
auto, které bude využito především k mé další  službě vám a ostatním 
potřebným.

Jako symbolické poděkování jsem vám nabídl upomínkové 
obrázky s mým požehnáním. K nim pár slov na vysvětlenou: na 
lícové straně, kde obvykle bývá zobrazen nějaký svatý, jsou čtyři 
kostely patřící k blanenské farnosti (Blansko, Spešov, Olomučany a 
Lažánky) a kostel v Adamově. Zvolil jsem je proto, že symbolizují 
naše farní společenství, jsou to “Domy Boží”, ve kterých se 
scházíme, a které nám připomínají, že se nikdo nemůže stát 
dokonalým bez pomoci druhých a bez společenství. Obrázek pak 
nese na rubu text mého požehnání každému, ke komu se dostane. 
Proto se nebojte věnovat jej vašim známým a těm, které potkáte třeba 
jen “náhodou” a budete cítit, že jsou otevření Boží pomoci a Božímu 
požehnání. 



Ještě malé foto-ohlédnutí
Ještě před rokem to na farním dvoře 

vypadalo téměř beznadějně. Jedinou nadějí 
byli nadšení školáci, studenti a několik 
dospělých. Posuďte sami. 

A na závěr ohlédnutí malý kvíz: poznáte, co je na těchto třech  snímcích?

Horolezení pro mládež
Akce outdoorového klubu Kolpingovy rodiny

Slunečný červnový víkend jsme strávili (12 účastníků + manželé Matěnovi + instruktor 
Adam) v rakouských skalách v oblasti zříceniny Dürnstein na břehu Dunaje u Krems (Kremže). 
Jeli jsme dvěma auty. Hned po příjezdu jsme šli k Suchým skalám a lezli jsme po nich. Hned vedle 
skal byla i zřícenina, kam jsme se šli podívat. Spali jsme na protějším břehu v mládežnické 
ubytovně kláštera Göttweig. V neděli jsme byli v kostele vedle kláštera na mši sv, potom jsme lezli 
po jiných skalách než v sobotu. Vrátili jsme se večer spokojení a v pořádku domů. Byl to prima 
výlet, moc se nám tam všem líbilo. Zdiška Sedláková

                                                                                              

Kostel v Olomučanech hořel?
Počátkem července kostel v Olomučanech 

(skoro) doopravdy hořel... Hasiči v Olomučanech 
totiž slavili své kulaté výročí a v jeho rámci 
proběhla ukázka hašení kostela a evakuace 
zvoníka z věže. Chtěl bych jim moc poděkovat za 
dobrý nápad, díky kterému můžeme (pokud se 
týká požární ochrany olomučanského kostela) 
klidně spávat.



INFORMACE

Centrum sv. Martina
Činností našeho Centra navazujeme díky 

Bohu na všechno dobré, co v naší farnosti 
vykonali v předchozích letech jeho kněží a 
desítky ochotných farníků:

V době uzávěrky tohoto čísla ještě nejsou 
známy rozvrhy aktivit na Staré faře, ani 
vyučování náboženství na školách. Proto vám je 
oznámíme při nejbližší příležitosti.

Něco však už můžeme oznámit teď: Areál dvora a Staré fary už využívá k hlídání dětí klub 
Ratolest Charity Blansko - podrobnosti na:

http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/ratolest/vsudybylek/ nebo http://vsudybylek-
blansko.webnode.cz/

Připomeňme si, že na Staré faře a v areálu Centra budou zatím působit: Skautské oddíly, 
kroužky Kolpingovy rodiny, Senior point a Všudybýlek.

Pobyt dětí v areálu je na zodpovědnosti rodičů nebo pověřených vedoucích, proto dbejte, 
prosím, na jejich bezpečnost. O ovečky, zahradu, zařízení dvora i Staré fary i záhonky na dvoře a 
zahradě se starají dobrovolníci, tak prosím respektujte jejich službu a klidně se můžete přihlásit      
i s pomocnou rukou...

Areál, zejména dvůr,  mohou využívat i maminky a babičky, když třeba potřebují na několik 
hodin hlídat děti a nebo s nimi prostě jen tak “vyrazit na vzduch”. K tomu mohou využít pískoviště, 
hračky (jsou v podloubí), nově i houpačky, pohladit si králíčka, prohlédnout si ovečky a nebo 
zkontrolovat potůček...

Pokud budou rodiče chtít, mohou se na dvoře zdržet s dětmi i po nedělní mši svaté a ve Staré 
faře využít třeba  automat na teplé nápoje. Jestli bude fungovat i nedělní “farní cukrárna”, to ukáže 
čas...

Na farní zahradě chystá Ola Hořavová umělecké objekty, vztahující se k růženci Panny 
Marie. Bude to pět dubovo skleněných objektů na horní cestě zahradou. Děkujeme za nápad           
i realizaci! Děkujeme při této příležitosti i za velkou pomoc se zahradou a její základní myšlenkou   
i paní Denise Müllerové!

Dětské mše svaté
Každý pátek před dětskou mší svatou se budou 

konat ministrantské schůzky a zkouška sboru 
Martini. Ministranti budou mít navíc ve dnech 21.-
23.9.  soustředění na faře v Ostrově.

Při dětských budou letos probíhat scénky na 
téma “Starý zákon”. Ujme se jich dramatický 
kroužek KR. Tímto chci poděkovat všem 
dosavadním hercům, jak těm, kteří budou 
pokračovat a také těm, kteří se budou věnovat jiné 
službě ve farnosti. Ve fotografii se vracíme k loňskému tématu služeb ve farnosti. 



Sedmikrásek
Každý pátek před dětskou mší svatou se budou konat nejen 

ministrantské schůzky a zkouška sboru Martini, ale chtěli bychom navázat na 
tradici, které se v uplynulých letech věnoval Dominik Synek (tímto mu 
děkujeme a přejeme úspěch ve studiu v HrKr :-) a pozvat předškolní děti na 
Sedmikráska. Začátek je vždy hodinu před dětskou mší svatou v pátek na 
Staré faře.

Po nedělní mši svaté vždycky půjčíme do dvou rodin dva plyšáky - letos 
to budou velbloudi (tímto děkujeme Katce a Kristýnce za jejich výběr :-) 

A proto prosím rodiče dětí, které dorůstají do věku, kdy by už věděly o co se jedná, aby nám 
tyto děti přihlásili!! Vedeme si přehled rodin s malými dětmi i data, ve kterých plyšáky dostaly a 
snažíme se, aby se na ně dostávalo ve spravedlivých intervalech... Následující neděli zajistěte 
prosím nesení darů nechejte každé z dětí nést něco, i kdyby to měl být špunt od pohárku ...

POZVÁNKY

Jiří Grygar v Brně
V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se ve sportovním sále 

Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni (Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8) uskuteční    
v úterý 18. září 2012 v 19 hodin přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. nazvaná Věda a víra.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. je významný český popularizátor vědy v oblasti astronomie, 
astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO. 
Byla po něm pojmenována planetka Grygar, objevená 26. října 1971. Česká veřejnost se většinou 
domnívá, že věda není slučitelná s křesťanskou vírou v Boha. Skutečnost je však daleko 
zajímavější, protože napětí mezi vědou a vírou je spíše předsudek; ve skutečnosti oba způsoby 
poznáváni světa mohou spolupracovat na vytváření velkolepého obrazu světa, v němž žijeme.

Vzdělávání pro vedoucí seniorských společenství
Centrum pro rodinu a sociální péči zve zájemce o nová seniorská společenství, a také stávající 

vedoucí farních společenství k účasti na odborném kurzu A KLAS  animátor Klubů aktivních 
seniorů.  Jedná se o vzdělávání pro laiky, kteří se seniory pracují na základě křesťanských hodnot 
aktivní formou a spojují tak farnost s místní komunitou (obec, město). Absolvent kurzu získá: 
certifikát a ucelený materiál pro práci se seniory na dvacet setkání/rok. Více na: 
dana.zizkovska@crsp.cz a www.crsp.cz

Zahájení Roku víry v brněnské diecézi
Svatý otec Benedikt XVI. 16. října 2011 oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení 

Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962) vyhlásí Rok víry. Rok víry papež slavnostně zahájí 
ve čtvrtek 11. října 2012 a ukončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Při této příležitosti 
Svatý stolec zveřejnil apoštolský list "motu proprio" Porta fidei, ve kterém Benedikt XVI. 
podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry. Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také 
Boží služebník Pavel VI. a to u příležitosti 1900. výročí mučednictví apoštolů Petra a Pavla.

V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. října 
2012 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.



Celostátní setkání mládeže - Žďár 2012
Ve středu 5.9. 

Jste v 18:30 zváni 
na Katolický dům 
n a  b e s e d u  s  
ú č a s t n í k y  
letošního Setkání 
mládeže. Všichni se 
shodují, že mělo neopakovatelnou 
atmosféru, přijďte z ní proto aspoň 
trochu okusit. 

Z naší farnosti se jej zúčastnilo 
kolem 15 mladých, z nich 1 jako 
pořadatel a po několik dní také Otec Jiří.   

Biblický kurz Jeremiáš a Lukášovo evangelium
Pastorační středisko brněnského biskupství pořádá další biblický kurs, tentokrát na téma 

knihy proroka Jeremiáše a Lukášova evangelia. Začne 20. září 2012 v 17 hodin na Biskupském 
gymnáziu v Brně na Barvičově ulici. Přihlašování do 16. září 2012.

Desátý biblický kurz (od roku 2003) bude opět pořádán v rámci biblického programu 
brněnské diecéze pro období 2010-2013 VEZMI A ČTI.  Lektory kurzu budou opět Mgr. Stanislav 
Pacner, Th.D. - kniha Jeremiáš a doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. - Lukášovo evangelium.

 Evangelista Lukáš: „scriba mansuetudinis Christi (tj. pisatel Kristovy dobrotivosti)“ – Dante. 
Evangelium podle Lukáše sice tak silně neovlivnilo teologii jako Matoušovo a Janovo evangelium, 
avšak mělo rozhodující dopad na liturgickou praxi (církevní rok, hymny, kázání) a na představy     
o Ježíšově životě a působení (např. ikonografické vyobrazení zvěstování, návštěva Alžběty, 
narození, velikonoční zjevení, nanebevstoupení). Letos zařazujeme navíc i několik otázek, které 
napadnou často nás nebo někoho v naší blízkosti. Ptáme se v nich, proč je Bible právě taková, jaká 
je. Odpovědi na tyto otázky nám mohou biblické texty otevřít v novém světle.

Teologický kurz
Trvá jeden školní rok a nabízí základní teologický přehled. Je určen především těm, kdo si 

chtějí uspořádat a prohloubit své náboženské vědomosti a kdo se chtějí učit odpovídat na otázky 
spojené s vírou katolického křesťana.

 Absolventi Teologického kurzu, kteří se chtějí osobně zapojit do konkrétní pastorační nebo 
katechetické služby ve farnosti, se mohou v dalším školním roce přihlásit do kurzu Katecheta 
(orientován zvláště na farní katechezi dětí) nebo do kurzu Služba ve farnosti (orientován zvláště na 
pomoc při liturgii a farní agendu).

Teologický kurz nabízí základní vhled do těchto oborů: fundamentální teologie, dogmatická 
teologie, biblistika, liturgika, morálka, pastorálka, církevní dějiny, církevní právo a duchovní 
život.

Teologický kurz se koná jednou za dva roky (střídá se s kurzem Katecheta).

Vyučování probíhá o sobotách podle stanoveného rozvrhu buď v budově Biskupského 
gymnázia, Barvičova 85, Brno, nebo na Biskupství brněnském (podle počtu přihlášených 
účastníků). Ráno se začíná v 8.10 a odpoledne končí ve 14.15 hodin. Kurz je ukončován zkouškami 



z jednotlivých předmětů, které mají buď písemnou formu (zpracování práce na doma) nebo ústní 
(popovídání s vyučujícím).

Při slavnostním ukončení obdrží absolvent z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho 
nebo generálního vikáře Jiřího Mikuláška "Osvědčení o absolvování kurzu".

Nejbližší Teologický kurz bude probíhat ve školním roce 2012-13. Přihláška: formát  Word, 
formát PDF (http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html). Přihlášky se přijímají do 14. 9. 2012.

Plánované termíny pro školní rok 2012-13: 6.10.2012, 20.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.2013, 
19.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 16.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 8.6.2013 - ukončení.

Na jeho pořádání se podílejí Masarykova univerzita, Biskupství brněnské a Hippokrates. 
Mezi přednášející patří metropolita moravský, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, 
brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří 
Mikulášek, kanovník ThLic. Václav Slouk, prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., prof. PhDr. Petr 
Osolsobě, Ph.D., prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc., a další. Přednášky se konají zpravidla 
jednou za dva týdny v pátek odpoledne. Kurz je určen především pro seniory, kteří absolvovali 
alespoň střední školu, a končí promocí. Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba přihlásit se co 
nejdříve. Podrobnější informace na <www.bioetika.cz> nebo na adrese bioetika@bioetika.cz.

V akademickém roce 2012/2013 bude v Brně opět probíhat kurz Univerzity třetího věku:

Živá teologie. Spirituální dimenze člověka

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Přihláška do kurzu Spirituální dimenze člověka
Ano, mám zájem o účast v kurzu Univerzity třetího věku Živá teologie – Spirituální dimenze
člověka a žádám o zaslání přihlášky MU do prvního ročníku.
Jméno ............................................. Příjmení ......................................... Titul .........................
Datum narození ..............................
Telefon ........................................... E-mail ...................................................................................
Bydliště ....................................................................................................... PSČ ..........................
Datum ............................................. Podpis .........................................................
Žádost je třeba zaslat co nejdříve, nejlépe elektronicky na adresu <bioetika@bioetika.cz>,
případně obyčejnou poštou na adresu Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno.
Podrobnější informace na <www.bioetika.cz>.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země
Stanislav Balík, Jiří Hanuš

Rozsáhlá monografie věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. 
let 20. století až do roku 1989, založená na původním archivním výzkumu i na vzpomínkách 
pamětníků. Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu ke koncilu, analýzu souvislosti 
mezi společenským a církevním vývojem v letech politického a kulturního uvolnění, interpretaci 
teologických, institucionálních a kulturních podnětů souvisejících s „koncilní generací" 
významných reprezentantů katolické církve. Kniha nepomíjí ani aspekt ekumenických vztahů, 
které koncil vyvolal v život, a klade důraz na liturgickou reformu i některé významné podněty 
křesťanskému umění.

Stanislav Balík je vyučujícím historie a politologie na MU v Brně, rozhovor s ním jste mohli 
nedávno číst rozhovor v Katolickém týdeníku.



ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

1. 9. 2012 * Charitní Centrum PRO * Zahradní slavnost aneb Blansko mnoha 
tváří  

Na tradiční akci v areálu Centra PRO (Sladkovského ul.), Konané od 15:00 vystoupí mimo 
jiné i občané mongolské národnosti. Vstup a občerstvení zdarma. 

3. 9. 2012 * Blansko, den modlitby za farnosti naší diecéze  
Od 9:00 do 17:00 bude otevřen kostel k adoraci Nejsvětější svátosti. Tento den na nás připadá 

služba modlitby za ostatní farnosti naší diecéze. Přijďte prosím z každé rodiny aspoň někdo. Kdo 
zmešká, může přijít následujícího dne 4.9. do kostela v Adamově, kde bude rovněž po celý den     
(od 9:00 do 16:30) adorace. 

5. 9. 2012 * 18:30 * Beseda o Celostátním setkání mládeže ve Žďáru n. S. * 
Katolický dům 

Mládež naší farnosti beseduje o své účasti na CSM ve Žďáru nad Sázavou.

6. 9. 2012 * Svátost smíření  
Od 14:30 do 17:30 bude v Blansku příležitost ke svátosti smíření. Zejména pro školáky          

a studenty je to příležitost vstoupit do nového školního roku s čistým srdcem!

7. 9. 2012 * 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 farní dvůr, kde vás čeká 
tradiční Garden party s Pohodou!

8.-9. 9. 2012 * EHD  kostel v Blansku, v Adamově a kaple ve Spešově  
Dny evropského kulturního dědictví otvírají brány mnoha kulturních památek. V našem 

kostele sv. Martina, v kostele sv. Barbory v Adamově a v kapli sv. Jana ve Spešově budou na 
návštěvníky čekat průvodci. V Adamově bude hlavním bodem prohlídek gotický Světelský oltář 
Nanebevzetí Panny Marie (1516-1525). V Blansku se v těchto dnech opravuje schodiště na věž, 
proto bude momentálně nepřístupná. Otevřena pro veřejnost bude při příležitosti Vítání svatého 
Martina (10. a 11. listopadu).  

8. 9. 2012, 18:00 h * tradiční pouť farnosti * kostel na Vranově
Na děkovnou pouť na Vranov jedou dva autobusy (přes Olomučany a Adamov a druhý přes 

Olešnou) v 16:30 od Adastu. Pěší sraz ve 14:00 u fary. 

Bratři Pauláni letos slaví 20 let od obnovy svého působení na Vranově. Při této příležitosti je 
navštíví biskup Mons. Giuseppe Fiorini Morossini (nar. 1945). Představeným vranovského 
kláštera byl v letech 1992 - 1994, později byl zvolen hlavním přestaveným Řádu nejmenších bratří 
sv. Františka z Pauly a vrátil se zpět do Itálie, v roce 2008 jej Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval 
biskupem. Na Vranově bude slavit poutní bohoslužbu 23. září 2012 v 11:00 hodin. 

Společná svátost nemocných:  9.9. v 10:45 Olomučany a 12.9.  v 17:45  Blansko
Všichni křesťané, kteří jsou vážně a nebo dlouhodobě nemocní (bez rozdílu věku, a tedy         

i malé děti) mohou (mají!) přijmout svátost nemocných. Společné udělování v kostele má               
i společenský význam, aby se ti, kteří jsou už po léta odříznuti od běžného života, mohli aspoň na 
chvilku občerstvit společenstvím věřících při mši svaté. Proto prosíme, abyste nabídli doprovod 
nebo odvoz těmto lidem a ostatní prosíme, abyste přišli vytvořit s nemocnými živé společenství!



nepřehlédněte:

Volby do farní rady
V letošním roce se dovršuje pětiletá služba členů farní rady a proto bychom přistoupili k její 

obměně.  Volba proběhne ve třech fázích: 

1. Návrhy na členy FR: Po celý týden, od pátku do pátku můžete na arch na stolku pod kůrem 
navrhovat kandidáty. Měli by být starší 18 let a členy naší farnosti. Termín: 7.9. - 14.9.

2. Další týden mají navržení členové možnost vyjádřit se, zda kandidaturu přijímají nebo ne. 
Seznam bude viset v předsíni na nástěnce vpravo.  Nahlásí to Otci Jiřímu. Termín: 15.9. - 21.9. 

3. Termín volby: v sobotu 22. a v neděli 23.9. obdrží všichni dospělí účastníci bohoslužeb 
seznam těch, kteří osobně sdělili Otci Jiřímu, že kandidaturu přijali. Volit mohou jen farníci, hosté 
se čestně zdrží hlasování... Z navržených vyberou 6 jmen. Těch šest, kteří obdrží nejvíce hlasů 
budou jmenováni Otcem Jiřím do FR. 

Otec Jiří, jako farář, pak osloví a vybere do FR ještě 4 členy, tak aby byly zastoupeny všechny 
činnosti farnosti (např. když nebude zvolen nikdo z okolních vesnic patřících k farnosti, tak 
jmenuje někoho z nich, aby byl ve FR slyšet i “hlas venkova”). Poté svolá první setkání, na kterém 
si členové rozdělí kontakty na všechny aktivity farnosti tak, aby byla zajištěna oboustranná 
komunikace a co nejlepší vzájemná informovanost. Členem FR z titulu funkce je vždy farář           
a kaplan (u nás jáhen Oldřich Němec), takže naše FR by měla mít v důsledku 12 členů.

21.-23. 9. 2012 * Víkend blanenských ministrantů * fara Ostrov
Naši ministranti jsou zváni na podzimní soustředění tentokrát do Ostrova. Prosíme rodiče, 

aby ministrantům rezervovali volný víkend.

28.-30. 9. 2012 * Olomučany * Svatováclavské hody * požehnání zvoničky
V Olomučanech se i letos stárci a stárky ujali přípravy a organizování svatováclavských hodů. 

Jejich součástí bude i mše svatá v neděli 30.9. v 10:30 a po ní následuje požehnání opravené 
zvoničky, ke které se odejde od kostela průvodem. 

7.10. 2012 * Spešov * poutní bohoslužba * 10:30 hod.
Ve Spešově bude v rámci tradiční pouti o první říjnové neděli bohoslužba (zda to bude BS 

nebo MS, se ještě neví...). 

12.10. 2012 * Zahájení mezinárodního Roku víry v Brně
V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. října 

2012 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

4.11. 2012 * Dušičkové pobožnosti na hřbitovech farnosti
Na hřbitovech naší farnosti (Spešov, Ráječko, Lažánky, Klepačov) se tak jako každý rok 

sejdeme k modlitbě za zemřelé v 15:00 a v Blansku v 14:30 na ekumenické bohoslužbě.

Změny v časech a akcích jsou možné a budou včas ohlášeny. Chcete-li být pravidelně 
informováni, objednejte si zasílání novinek na stránkách farnosti: www.farnostblansko.cz

Občasník. Neprodejné.  Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost sv. Martina 
Blansko. Rubriky “Stalo se”, “Informace” a “Zapište si” rediguje Otec Jiří Kaňa. Další rubriky 

zpracovává  redaktorka Pavla Šamonilová z vlastních a převzatých zdrojů. Své příspěvky 
zasílejte na adresu: Pavla.Samonilova@seznam.cz. Sazba vlastní. Tisk Reprocentrum Blansko.


