Úvodní slovo
Na úvod závěrečného čísla letošního ročníku našeho farního věstníku bych chtěl především vyřknout to prastaré DEO
GRATIAS (Bohu díky) za letošní rok. A poděkovat také každému z vás, kdo jste jakkoli přispěli k dobru a štěstí druhých, a to
často přes námahu a oběti s tím spojené. Bůh nejraději pomáhá
lidem prostřednictvím lidí. A je tedy jen na nás, na každém z nás,
nakolik budeme ochotní se tímto živým Božím nástrojem stát...
Můžeme kolem sebe vidět neustále nové a nové problémy,
zároveň však můžeme vnímat to dobro a krásu, mnohdy tak
křehké, že jsou téměř neviditelné. Přesto je každý, kdo se nenechá znechutit a zapálí svíčku dobra, hodný našeho uznání.
Ať nikdy, díky Božímu Synu, nezapomínáme, že největší štěstí člověka spočívá v životě pro
druhé… Díky a žehnám vám všem do nového roku!
Otec Jiří

POZVÁNKY
Pozvánky od KLASu
KLub Aktivních Seniorů se koná vždy ve středu 1×za 14 dní, od 15:00 do 17:00 na Centru sv.
Martina (stará fara, přízemí) , Komenského 14, Blansko:
14.11.2012 Stálý domov ve tmě a tichu
28.11.2012 Sociální služby, ústavy
12.12.2012 Nebe aneb věčný domov
Před vánocemi se zúčastníme společného setkání seniorů v Brně

Zahájení Roku víry v blanenském děkanátu
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 zahájil
ve čtvrtek 11. října 2012 a ukončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále.
V brněnské diecézi Rok víry zahájil biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. října
2012. Náš, blanenský děkanát, zve všechny: akolyty, katechety, kostelníky, varhaníky a lektory/žalmisty na setkání do Katolického domu v sobotu 24.11. od 9 do 12 hod. Na téma “Krédo” v
Katechismu katolické církve promluví Otec Oldřich Chocholáč z Mikulova. V 11,30 budou přítomní seznámení s plány k prožití Roku víry a jubilejního cyrilometodějského roku. Ve 12 hod je
pro všechny zajištěn oběd.

Adventní duchovní obnova manželů
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně zve manžele na duchovní obnovu do Vranova u
Brna. Víkendové setkání v Duchovním centru svatého Františka z Pauly nabízí manželům bez
ohledu na délku manželství příležitost poodstoupit od denních starostí, společně se ztišit, zamyslet
se nad vztahy k nejbližším a pohlédnout na své manželství z Boží perspektivy.
Termín adventní obnovy: 30. 11. 1. 12. 2012 * Téma: "Rodina jako obraz Nejsvětější Trojice"
* Lektor: P. Pavel Kafka * Cena: 1650 Kč/pár (pokoj se soc. zařízením + strava)
Přihlášky zasílejte co nejdříve, počet míst je omezen: on-line www.crsp.cz záložka Mladí,
partneři, manželé Duchovní programy nebo telefonicky 542 21 74 64.

Připomínka kanonizace sv. Anežky české
V klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova každoročně slaví děkovnou bohoslužbu u
příležitosti výročí kanonizace sv. Anežky České. Výročí kanonizace sv. Anežky České
(12.11.1989) bude slaveno také letos v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve starobylém klášteře
Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, který vybudovala královna Konstancie, matka světice.
Letošní mši bude celebrovat pražský pomocný biskup Karel Herbst v neděli 11. listopadu 2012 od
10:00 hodin.

Rodinné centrum Blansko:
Kurz pro rodiče - Emoce v našich životech a jak na ně
Cílem kurzu je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní
prožívání a rozumět svým emocím. To v konečném důsledku přispívá k posílení schopnosti rodičů
vnímat emoce jako něco, co je přirozenou a nezbytnou součástí života a co lze mít pod kontrolou.
Kurz se také zaměřuje na možnosti a zdroje, kde rodiče mohou čerpat energii a trpělivost nezbytnou ke zvládání projevů hněvu a vzteku u dětí. V kurzu je věnován prostor především nácviku
strategií a technik, které umožňují zvládat vlastní rodičovské emoce a pomáhat dětem nakládat s
jejich emocemi.
Kurz je organizován ve formě tří podvečerních setkání vždy v pondělí:
19. a 26. 11. a 3. 12. 2012 v době od 17.30 do 19.00 nebo ve formě jednoho sobotního dopoledne 24. 11. 2012 od 8.30 do 13.30. Místo: Katolický dům Blansko

Dovolená pro rodiny 2013 (Manželská abeceda pro každého)
Rudolfov (Jižní Čechy) - od 6. do 13. 7. 2013
Týdenní pobyt je určen pro všechny manželské páry včetně seniorů, věk a počet dětí není
rozhodující. Dopoledne je samostatný program pro manželské páry, hry a soutěže pro děti pod
vedením zkušených lektorů a animátorů. Odpoledne je určeno pro volný rodinný program, středa
je volný den pro celodenní výlet. Ubytování v moderním domově mládeže, sociální zařízení na
pokoji. Netypické město Rudolfov se nachází asi 5 km od centra Č. Budějovic, v současné době má
Rudolfov s místní částí Hlinsko 2385 obyvatel. Rudolfov je výchozím místem naučné stezky „Po
stopách těžby stříbra“. Nedaleko je rybník Mrhal, Hůrský, Dubičné (koupání, rybolov). V okolí:
České Budějovice (Muzeum koněspřežky, Černá věž, plavecký bazén), Český Krumlov, Zlatá
Koruna, Třeboň, Hluboká nad Vltavou (ZOO, lovecký zámeček), zámek Hluboká.

Tajemství a kouzlo vztahů (novinka pro mládež v nabídce DCŽM)
Diecézní centrum života mládeže v Osové Bítýšce a Rodinné centrum Blansko připravují na
leden 2013 zcela nový víkendový program určený pro mladé lidi ve věkové kategorii od 16 do 21
let, věkové rozmezí je orientační, nevylučuje se účast i starších. Nejedná se o kurz pro páry mladých lidí (partnerské, manželské). Kurz je koncipován formou skupinového víkendového zážitko-

vého tematického setkání. Cílem kurzu je seznámit se s principy mezilidských vztahů (především
partnerských) a získat tak další vztahové dovednosti. To by mělo vytvořit vhodné předpoklady pro
úspěšný rozvoj budoucího kvalitního partnerského vztahu.
Současné vztahy manželů se již nemohou opírat o dříve společensky vynucované role (ideálního) muže a (ideální) ženy, naopak každý pár musí pracně vytvořit jejich originální, pro daný pár
vyhovující pojetí. To ale musí respektovat zvyklostní a obecně psychické možnosti jednoho i
druhého a neblokovat osobnostní rozvoj zrání ani jednoho z partnerů. Oproti tradiční snaze naplňovat společensky akceptované vzory je to sice o hodně těžší, ale na druhé straně přínosnější pro
osobnostní i vztahový rozvoj. Naplňování tohoto přístupu je však nepřetržitý a náročný proces,
který je obzvláště obtížný v souvislosti s některými fázemi budoucího rodičovství, ale i s dalšími
fázemi vývoje manželského vztahu.
Další podrobnosti na: www.rcblansko.cz * Přihlášky a informace: milana.vykydalova@centrum.cz, mobil +420 736 60 64 68

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Hořící oheň - Život svatého Pia X.
Wilhelm Hünermann
Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi nejlepší díla známéh o ž i v o t o p i s c e Wi l h e l m a H ü n e r m a n n a . J e p l n á ž i v o t a a h u m o r u .
Přídomek „hořící oheň“ je převzat z Malachiášova proroctví. Původně se papež Pius X. jmenoval
Giuseppe Sarto, narodil se v prosté rodině v Riese, byl synem listonoše. Jako kněz působil v několika farnostech, v diecézní kurii i v bohosloveckém semináři. Ve věku devětačtyřiceti let se stal
biskupem v Mantově a po devíti letech patriarchou v Benátkách. V roce 1903 byl zvolen papežem
katolické církve. Pius X. zemřel v roce 1914, začátkem 1. světové války. Už 29. května roku 1954
byl prohlášen za svatého.

Malé dějiny křesťanského myšlení
Wolfgang Beinert
Dva tisíce let křesťanství změnily svět. Beinertova kniha prezentuje všechna hlavní témata
křesťanství: jeho zrození, rozvoj a rozšíření církve, významné teologické osobnosti, klíčové rysy
křesťanského myšlení, originální přínos křesťanské kultury i hlavní teologické a etické koncepty.
Autor je pro české čtenáře více než povolaným průvodcem. V historicky zaměřených kapitolách
vyzvedá to nejpodstatnější z dvaceti staletí křesťanské éry, zatímco v úvahových pasážích nabízí
podněty pro ty, kdo si chtějí udělat vlastní obrázek o křesťanské nauce, zásadách i bohatství křesťanské kultury. Odpovědi, které nabízí, jsou poctivé, výborně strukturované a jazykově neotřelé.

Knihy můžete zakoupit na www.ikarmel.cz.

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.
Areál Staré fary už využívá Všudybýlek, družinky skautů, zájmové kroužky Kolpingova díla,
Senior Point a KLAS, Mariánská družina, sbor a skupina Martini, společenství mládeže, společenství rodin a další jednorázové aktivity.

Díky všem, kdo se podílejí na zajištění provozu a na jeho podpoře. Díky všem, kdo podporují
společenský život ve farnosti i mimo ni! Jen prosím stále dbejte na bezpečnost dětí, na slušné
chování všech a na úklid po sobě.
Připomínáme, že 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.

Právní poradenství pro seniory zdarma * každé první pondělí
V Blansku na Senior Pointu bude probíhat každé první pondělí v měsíci právní poradenství
pro seniory. Objednávat se mohou senioři v provozní době Senior Pointu, a to v pondělí a středu
1214 hodin a v pátek 812 hodin osobně na Komenského 14 (budova bývalé fary) nebo na telefonu
732 747 952. Letos je možno využít právního poradenství 5. listopadu a 3. prosince a dále se bude
pokračovat dle zájmu seniorů. Obracet se můžete ve věcech svých práv a povinností, reklamací,
dědictví, závětí a jiných. Kontakt: Karla Změlíková, e-mail: blansko@spolecne.info

Tipy na vánoční dárky
Před vánocemi snad není člověka, který by nechtěl alespoň malým dárkem udělat radost svým
blízkým.
Napadá mě jeden moc výborný tip a rád bych ho nabídl nejen těm bezradným, ale především všem
dědečkům, babičkám, rodičům, prostě všem dospělým, kteří mají doma nebo mezi příbuznými děti
a mládež.
V kostele pod kůrem leží každý týden čerstvý Katolický týdeník (a že ho tam dost po neděli vždycky zůstává…) a každý měsíc vynikající křesťanský časopis pro školáky Nezbeda a vynikající
křesťanský časopis pro děvčata IN! Také tyto časopisy tam leží nevyužité, jedině že si je někdo, kdo
čeká pod kůrem na mši svatou, nenápadně prolistuje a zase vrátí...
Nemyslíte, že by bylo krásné, kdyby vaše děti mohly mít z dárku radost po celý rok? Kdyby díky
svému časopisu mohli najít odpověď na spoustu svých otázek? A třeba i najít kamarády? Nebo
radši koupíte nějakou umělou hmotu „ščíny“, která stejně skončí brzo v popelnici? Nebo budete dál
nadávat na zkaženou mládež a čekat, až si najdou svoje vzory kdovíkde? A nebo se pokusíte rozsvítit svým dětem v té naší moderní tmě malé světlo a objednáte jim předplatné? Dospělým můžete
takto darovat i Katolický týdeník, který nám nabízí každý týden pestré informace i zajímavé články…
NEZBEDA předplatné na rok činí 187 Kč (s přílohou Cvrček pro nejmenší 297 Kč)
Kontakt: Divadelní 6, 760 01 Zlín * tel.: 739 344 031 * e-mail: info@casopisnezbeda.cz
IN! Dívčí svět cena za rok 363 Kč
Kontakt: Vydavatelství IN s.r.o., Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n.N. * tel.: 775 598 604 * email: objednavky@in.cz
Katolický týdeník stojí na rok necelých 675 Kč. Můžete si ho odebírat v kostele nebo objednat
domů na adrese: Mediaservis, s.r.o. - Zákaznické centrum, Vídeňská 995/63, 639 63 Brno nebo
P.O.Box 63, 639 63 Brno * predplatne@mediaservis.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Pobožnosti na hřbitovech farnosti * 4.11. 2012 v 15:00 (Blansko v 14:30)
Na hřbitovech naší farnosti: Olomučany, Spešov, Ráječko, Lažánky a Klepačov se tak jako
každý rok sejdeme k modlitbě za zemřelé v 15:00 a v Blansku v 14:30 na ekumenické bohoslužbě.

Vernisáž uměleckých objektů na farní zahradě * 4.11. v 9:45
Na dubových hranolech lihané sklo, témata ze života Panny Marie. Tolik zjednodušený popis
objektů instalovaných na farní zahradě podél meditační stezky. Více o nich poví při vernisáži v
neděli v 9:45 (hned po mši svaté) jejich autorka, Olga Hořavová z Adamova, t.č. ředitelka Galerie
města Blanska.

Svatomartinská dílna * Galerie města Blanska 6. – 8. 11. 2012
Ředitelka galerie Ola Hořavová srdečně zve na tvořivou dílnu pořádanou v rámci příprav na
svatomartinské slavnosti v Blansku. Tématem workshopu bude život svatého Martina a zvyky
vážící se svátku sv. Martina. Budeme odlévat a zdobit svíčky, vytvářet lampičky a rytířské helmy ...
V předchozích letech měla dílna velký úspěch, tak si ji letos nenechte ujít. Vstupné 20 Kč/os. Pro
děti a rodiče je otevřeno 6. a 7. 11. 2012, vždy od 14 do 17 hod. Dopoledne jsou rezervována školám. Na odpolední program se nemusíte hlásit předem, jen v případě, že chcete přijít s kolektivem
dětí, je lepší se ohlásit.

VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA
Letos prožijeme tradiční Vítání svatého Martina ve dvou dnech (více na www.blansko.cz/
soubory/clanky/files/2012/plakat-svateho-martina-2012.pdf):

sobota 10.11. 2012
9:00-17:00 * Prohlídka nově zpřístupněné věže s průvodcem. Poslední skupina v 16:30 hod.
17:00 * “Průvod světýlek” od Centra PRO ke kostelu
17:00-17:50 * Hraje náš soubor MARTINI v kostele
18:00 * Dvůr fary: Přivítání sv. Martina na bílém koni, rozsvícení věže
19:00 * Mše svatá
20:00 * Svatomartinské hody, Katolický dům, hraje Pohoda, tombola, občerstvení, domácí
kuchyně, vstupné 100 Kč

neděle 11.11. 2012
7:00 * Ranní mše svatá
9:30 * Slavná mše svatá (v Olomučanech dnes nebude!)
11:00 * Historický průvod se sv. Martinem ze dvora fary, odchod k Zámku
11:11:11 * Přípitek svatomartinským vínem u Zámku
16:00 * Beseda u cimbálu s CM Grajcar z Dol. Bojanovic, Katolický dům, do 18:00 vhodné i
i pro rodiny s dětmi, vstupné dobrovolné, pro dospělé kvalitní víno

___________________________________________________________________
Bezpečné nákupy * 21. 11. 2012 v 18:30
Společnost Katolického domu zve na další besedu, tentokrát “O bezpečném nakupování”
nebo-li, jak nenaletět podvodníkům, kam se obrátit při potížích s reklamacemi a dalším. Hovoří
Mgr. Gerda Mazalová ze spotřebitelského servisu Brno.

Setkání akolytů, katechetů, varhaníků, lektorů a kostelníků * 24.11. 2012
Všichni akolyté, katecheté, varhaníci, lektoři/žalmisté a kostelníci blanenského děkanátu
jsou zváni na setkání na úvod Roku víry! Koná se od 9:00 do 12:00 na Katolickém domě. O “Krédu” v Katechismu katolické církve promluví Otec Oldřich Chocholáč z Mikulova. Na závěr
budou představeny aktivity v děkanství k Roku víry. Setkání bude zakončeno obědem.

Tradiční rozsvěcování vánočních stromů se koná v těchto termínech:
Blansko: pátek 25.11.
Olomučany: sobota 1.12. v 16:00
Spešov: neděle 2.12. v 18:00 (odpoledne vánoční dílna a výstava na Obecním domě)
Ráječko: sobota 8.12. v 16:00
Lažánky: sobota 15.12. v 15:30 spoluorganizuje naše farnost (program začne u kaple, v
kapli pak výstava lažáneckého betléma a historických fotografií, k dispozici horký čaj)

Jáhen Oldřich Němec - 60 ! * 2.12.2012
Jáhnu Oldřichovi poblahopřejeme a poděkujeme za službu o nedělní bohoslužbě v 8:45 hod.

Adventní roráty
Po celý advent se v úterý a čtvrtek budeme scházet na mši svatou už v 5:30 hod. Připomínáme
si bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě!

Požehnání adventních věnců * 1. a 2. 12. 2012
Na každou mši svatou nebo bohoslužbu slova (v sobotu i v neděli) si můžete přinést domácí
adventní věnec k požehnání!

Adventní prodeje Charity Blansko
Po celý advent se o nedělích, po každé mši svaté, koná v čajovně na farním dvoře tradiční
prodej výrobků naší Charity. Kromě podpory charitní služby si určitě vyberete i vhodný dárek pro
své blízké!

Svatý Mikuláš:
* dětská mše svatá a návštěva sv. Mikuláše v kostele 7.12. 2012 v 17:45
* divadlo v Bořitově * 9.12. 2012 v 15:30
Všechny děti a rodiče zveme na Mikulášský zájezd AUTOBUSEM do Bořitova na divadlo.
Autobus vyjíždí v 15:00 od hotelu Macocha a zastavuje nad Duklou a u Metry (býv. Svazarm).
Čeká vás neopakovatelný zážitek!!

Vánoční dílna „Dárky od srdce“ * 15.12. 2012 od 8:30 do 12:00
„Největším darem je lidské srdce a největším dárkem je ten od srdce.“ Malí i větší si mohou
svoje „dárky od srdce“ připravit pod vedením zkušených instruktorů na Katolickém domě. Vstupní
vklad ve výši věku… Přezůvky s sebou!

Muzika pro adventní povzbuzení *16.12.2012 v 16:00
Soukromá ZUŠ Blansko připravila opět adventní zastavení při hudbě v podání svých pedagogů. Koná se v kostele.

Betlémské světlo v kostele * 21.12. 2012 v 17:45
Děti ať si přinesou do kostela lampičky a lucerny, aby si mohly zapálit světlo z Betléma!!
Začneme průvodem se světlem.

Vánoční svátost smíření * 23.12.2012 od 14:30 do 18:00
Svátost smíření před vánocemi se bude sloužit opět v kostele a také v sále na Katolickém
domě. Zpovídat bude celkem 12 kněží: O.Jiří, O. Vladislav Valentík (Č.Hora), O. Karel Hanslík
(Vranov), O. Jiří Krpálek (Lipůvka), O. Václav Trmač (Jedovnice), O. Bohumil Němeček (Bořitov), O. Karel Chylík (Sloup), O. Jiří Paleček (Babice n.Sv.), O. David Ambrož (Rájec), O. Marcel
Javora (Vysočany), O. Jan Peňáz (Křtiny) a O. Miroslav Němeček (Petrovice).
V předsálí Katolického domu bude prodej křesťanské literatury!

Vánoční oplatky
Po každé bohoslužbě 4. neděle adventní dostanete do rodiny sáček s vánočními oplatky,
pečenými ve výrobně hostií UNITA Bílá Voda u Javorníka (zařízení Charity). Podle tradice se má
poděkovat Pánu Bohu před Štědrou večeří za dar chleba a dar práce, požehnáním a pojezením
oplatku s medem. Rozdělte se i se sousedy a známými!

Outdoor klub KR vodácké hrátky * 23.12.2012
Před vánocemi nabízí OK KR tradiční možnost vodáckého vyžití v krytém bazénu v Blansku.
Sledujte podrobnosti.

VÁNOCE
24.12. Štědrý den
16:00 * Olomučany
21:00 * Adamov
23:00 * Blansko

zejména pro rodiny s dětmi
„půlnoční“, zpívá chrámový sbor
„půlnoční“, zpívá velký chrámový sbor

25.12. Hod Boží vánoční
7:00
8:45
10:45
10:45
14:30

* Blansko
* Blansko
* Adamov
* Olomučany
* Blansko

mše svatá
mše svatá, zpívá velký chrámový sbor
mše svatá, zpívá chrámový sbor
bohoslužba slova
Živý betlém v parku u Zámku, prosíme rodiče, aby vypravili děti
i mládež za pastýře a selky… děkujeme!

26.12. Svatý Štěpán
7:00
8:45
10:45
10:45
16:00

* Blansko
* Blansko
* Adamov
* Olomučany
* Blansko

mše svatá slavná latinská!
mše svatá
mše svatá, zpívají rodiny s dětmi
mše svatá, zpívá velký chrámový sbor
Rastislav a hosté - vánoční koncert v kostele (”Hej, mistře” a
“Rozmilý slavíčku”), vstupné i v předprodeji

30.12. Svátek Svaté Rodiny
7:00 a 8:45 * Blansko
10:45 * Adamov
10:45 * Olomučany

mše svaté s požehnáním manželům, ovdovělým i rozvedeným
mše svatá s požehnáním manželům, ovdovělým i rozvedeným
bohoslužba slova s požehnáním manželům ...

31.12.2012 Svatý papež Silvestr
15:00 * Spešov
16:30 * Blansko

mše svatá s poděkováním za uplynulý rok
mše svatá s poděkováním za uplynulý rok

1.1.2012 Matky Boží, Nový rok
7:00 a 8:45 * Blansko
10:45 * Adamov
10:45 * Olomučany

mše svaté
mše svatá
bohoslužba slova

___________________________________________________________________
2013
Ples Junáka 2.2.2013
Skautský oddíl CESTA pořádá již tradiční Ples Junáka 2.2.2013 s cimbálovou muzikou
GRAJCARem v prostorách Katolického domu v Blansku

Jarní prázdniny a Popeleční středa pro děti v Bedřichově
Jarní prázdniny spolu s Popeleční středou v roce 2013 mohou prožít mladší školáci opět v
Bedřichově a to od soboty 9. do pátku 15. února.

Tříkrálová sbírka * 1. - 14. ledna 2013
Oblastní Charita Blansko organizuje další ročník dobročinné sbírky určené na humanitární
pomoc. Motto: „ Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“
Benjamin Franklin. Záměry Tříkrálové sbírky 2013: Podpora krizové pomoci osobám v tísni ...
plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených ... pomoc lidem v hmotné nouzi ... i děti
nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát ...
Děkujeme koledníkům z řad dětí i dospělých, děkujeme dárcům! Koodinátorka sbírky:
Marie Sedláková, mob:739 389 140, marie.sedlakova@charita.cz

Tříkrálový koncert * Olomučany * 6. ledna 2013 v 15:30
Pan učitel a náš varhaník Jiří Vráblík vystoupí se svými žáky a hosty na tradičním dobročinném tříkrálovém koncertě v Olomučanech. Srdečně zveme!
----------

S MARTINI DO NOVÉHO
ROKU * slavnostní
Koncert * Katolický
dům 13.1.2013 v 16:00
Náš sbor dětí a mládeže
Martini band zve na slavnostní novoroční koncert pro širokou veřejnost s pestrým repertoárem. Všichni jste
srdečně zváni!
---------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.

