Úvodní slovo
Doba postní je velký dar. Měli bychom si uvědomit
(aspoň jednou do roka), co všechno v životě nepotřebujeme
(ale máme to a trváme na tom) a co všechno v životě
potřebujeme (ale nemáme to a nezáleží nám na tom). Kdo na
to nepřijde v postě, možná mu otevřou oči velikonoce - totiž
opuštěný Ježíš na kříži a vítězný Ježíš nad prázdným hrobem.
Děkuju vám všem za to, že se navzájem potřebujeme a
Otec Jiří
že jsme sobě navzájem svědky živé Boží lásky!
P.S. A až se budete třeba s dětmi procházet jarní farní zahradou, možná vám přijdou vhod
slova Oly Hořavové, autorky uměleckých skleněných objektů, které jsme tam loni slavnostně
instalovali (a protože autorka, nyní pod jménem Fryčová, čeká rodinu, prosím o modlitbu za ně :-)

Nové objekty na farní zahradě
Vytvořit na nově vznikající zahradě kousek meditativní cesty byl nápad Denisy Műllerové,
která navrhovala úpravu okolí fary a zahradu. Tato myšlenka se velmi zalíbila i Otci Jiřímu, který si
hned představil, jak bude krásné chodit rozjímat do zahrady. Pět objektů na farní zahradě v
Blansku vychází z pěti tajemství radostného růžence. Mám velmi ráda tyto kapitoly Nového zákona
a vyprávění o zvěstování, početí z Ducha svatého, Mariino navštívení Alžběty, narození v Betlémě,
obětování i nalezení Ježíše v chrámě mají pro mě své kouzlo. Některé pasáže jsou velmi poetické, až
pohádkové, jiné hluboké, vedoucí k zamyšlení.
1. První tajemství radostného růžence znázorňuje téma zvěstování a početí z Ducha svatého.
Jako symbol tohoto tajemství jsem si vybrala křídla archanděla Gabriela, který zvěstoval panně
Marii. Vycházela jsem z konkrétní předlohy a tím byla socha Gabriela ze Světelského oltáře v
Adamově, respektive detail křídla této dřevořezby. Jednotlivá peříčka jsou na křídlech velmi precizně vyřezaná a působí realisticky a zároveň velmi dekorativně. Pocházím z Adamova a tento oltář
mě nepřestává fascinovat. Oltář i způsob jakým je vytvořen považuji za nadčasový a myslím, že
každý z farnosti by se s ním měl seznámit, neboť je to kulturní poklad s duchovním obsahem a také
pěkný důvod k výletu. Blanenská a adamovská farnost jsou farnosti „sesterské“. Jezdí k nám naši
otcové a společně se za sebe tyto farnosti modlí a spolupracují. Záměrně jsem tedy myslela při
modelování tohoto symbolu i na společenství těchto farností.
2. Druhé tajemství radostného růžence znázorňuje setkání Marie a Alžběty. Obě ženy byly v
požehnaném stavu a nějakým zvláštním způsobem pochopily, že jsou součástí velkého tajemství,
které přichází na svět. Obě prožily setkání s Bohem a na svém těle pocítily jeho mocné činy.
Každopádně je zajímavé, jak duchaplné jsou a jak do hry vstupují, dávají o sobě vědět jejich nenarození synové. Hodně by mě zajímalo, zda nějaký teolog, či teoložka napsali něco právě o této
zmínce, jak na sebe reagují ještě nenarozené děti. Určitě pro Marii a Alžbětu bylo těžké jejich stav
druhým lidem vysvětlit a přitom ony dvě si nemusí vysvětlovat nic a tato zkušenost spouští proudy
vroucích modliteb a chvalozpěvů. Tento objekt je chválou těhotenství, těhotných žen, které mohou
prožívat něco tak fascinujícího, jako je vznik nového života a přivedení dítěte na svět. Matrice na

skla byla vytvořena sejmutím odlitku břicha těhotné ženy v různých fázích těhotenství. Na faře i na
zahradě se scházejí maminky. Letos tu vzniklo i nové mateřské centrum. Moc jim i jejich dětem přeji
radost, že mohou být spolu.
3. Třetí tajemství radostného růžence vypráví o narození Ježíše. Nesnadné putování do
Betléma, marné hledání místa k spočinutí, porození Ježíše ve stáji, hvězda na nebi, pastýři a králové …Kouzelné líčení, které v našem středoevropském prostoru voní vánočním cukrovím, zní koledami a příběhy pohádek, září radostí dětských očí pod vánočním stromkem, …vše je lehce kýčovité
a sentimentální, ale lidé jsou na sebe hodnější a snaží se druhým udělat radost, dárkem, návštěvou
…Přemýšlím o tom, jak to všechno muselo být ve skutečnosti odlišné. Nevím jaké, ale určitě velmi
těžké a dramatické. Betlémská - Davidova hvězda je uháčkovaná uprostřed dečky, která je otištěna
ve skleněné desce. Motiv dečky je zde proto, že odkazuje k tradičním dovednostem babiček a tím i ke
zbožnosti, která často byla v pozadí lidového umění a folklóru obecně.
4. Čtvrté tajemství radostného růžence vypráví o obětování Ježíše v chrámě. Marie s Josefem
přináší malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby jej tam podle židovské tradice obětovali
Bohu. Na skle k tomuto tajemství je opět odlito bříško ženy a hebrejským písmem je na něm napsáno
Jahve. Je zde zdůrazněna mateřská oběť, že dítě, které žena porodila, kojila, učila chodit, mluvit …
dospěje a ona ho pustí na jeho vlastní cestu. V kontextu s Marií, Josefem a Ježíšem, to vše bylo
mnohem pozoruhodnější.
5. Páté tajemství radostného růžence znázorňuje nalezení v chrámě. Ježíš se zapomněl v
chrámě s učenci a rodiče si toho všimli až po několika dnech. Následoval jejich návrat do
Jeruzaléma a hledání syna. Nalezli ho v chrámě s učenci a učiteli zákona, jak s nimi rozmlouvá. Ti
žasli nad jeho moudrostí. Na výčitky rodičů dvanáctiletý Ježíš odpovídá, že přeci musí být u věcí,
které se týkají jeho otce. Sklo je jednoduše ohnuté jako list papíru a je na něm hebrejsky ŠEMA, což
v překladu znamená Slyš … Je to právě to Slyš, které je na začátku desatera: Slyš Izraeli! Hospodin
je Bůh náš … Tento objekt můžete vnímat jako pozvání k přemýšlení o desateru a Boží lásce.
Přeji vám krásné a požehnané chvíle na farní zahradě.
Olga Fryčová Hořavová

POZVÁNKY
Rodinné centrum Blansko:
*Kurz efektivního rodičovství
Úvodní informativní schůzka pro zájemce s praktickou ukázkou pondělí 18. února v 18.30,
Katolický dům Blansko
Kurz nabízí možnost objevit řešení pro situaci, kdy si rodič neví rady, jak reagovat na špatné
chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a je potřeba zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé v rodině. V tomto výchovném systému
založeném na ovlivňování a přesvědčování hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sama
sebe, jejich i svých negativních projevů a emocí.
Kurz je určen pro rodiče, kteří v dnešní společnosti mají potřebu vychovat dítě:
- pevně zakotvené v hodnotách dané rodiny, vztazích
- orientující se v řádu společnosti
- vědomé si vlastní hodnoty a lidské ceny
- schopné samostatně se rozhodovat a nést si následky svého rozhodnutí.
Lektorky: Mgr. Milana Vykydalová (matka čtyř dětí, babička tří vnoučat) a Mgr. Vendula
Zachovalová (matka tří dětí). Lektorky absolvovaly vzdělávací program Efektivní výchova krok
za krokem (MŠMT č. 27 930/2006-25-533) včetně dalšího vzdělávání lektorů organizovaného
Institutem efektivního rodičovství, který je součástí diecézního Centra pro rodinu a sociální péči
Brno. Teoretické znalosti lektorek jsou podpořeny jejich praktickým a běžným životem, kdy

uplatňují metody a techniky efektivního rodičovství denně mnohokrát na vlastních dětech. Pod
jejich vedením již proběhlo více jak deset kurzů efektivního rodičovství.
Úvodní informativní setkání zájemců o kurz je nezávazné a zdarma. Info a přihlášky:
v.zachovalova@seznam.cz milana.vykydalova@centrum.cz, mobil +420 736 60 64 68

*Dovolená pro rodiny 2013 (Manželská abeceda pro každého)
Týdenní pobyt se samostatným dopoledním programem pro manželské páry
Rudolfov (Jižní Čechy) - od 6. 7. do 13. 7. 2013 (začínáme v sobotu večeří, končíme další
sobotu obědem)
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.
Netypické město Rudolfov se nachází asi 5 km od centra Č. Budějovic, v současné době má
Rudolfov s místní částí Hlinsko 2 385 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.
Ubytování v moderním domově mládeže, sociální zařízení na pokoji.
Cena (stravování, ubytování, samostatný program pro manžele a jejich děti): dospělí (starší
15 let) - 3.700,- Kč (plná porce, cena platí i pro děti s plnou porcí) * děti od 3 let - 2.900,- Kč
(poloviční porce) * pro dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu je cena 1.250,- Kč. Sleva pro
rodiny: Pokud se pobytu zúčastní více dětí do 15 let věku, potom je pro třetí a další dítě cena snížena
o 350,- Kč
Informace a přihlášky: milana.vykydalova@centrum.cz, mobil +420 736 60 64 68

Outdoorový klub Kolingovy rodiny:
*Tradiční jarní farní splutí Svitavy
Kolpingova rodina pořádá letos již po šesté farní splutí Svitavy pro všechny děti, mládež i
rodiče s dětmi. Splutí se koná se v neděli 21.dubna, sraz v 9:30 hod. u nádraží.
Vodácký materiál - lodě, pádla, plovací vesty a přilby - i táborák a špekáčky jsou zajištěny.
Přihlášky do neděle 14. dubna na: kolping.blansko@seznam.cz
Po uzávěrce nelze počet účastníků z organizačních důvodů rozšířit.

*Letní táboření
Pro mládež od 12 let je splutí Svitavy vhodnou přípravou pro letní táboření s turistickým a
vodáckým programem, které se bude konat zřejmě v termínu od pondělí 19. srpna do neděle
25. srpna. Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 27. června.

*Lezecký víkend pro mládež
O víkendu 15. a 16. června zveme mládež od 10 let na horolezecký výcvik do skal.
Přihlášky do neděle 2. června na kolping.blansko@seznam.cz.

KLAS připravil pro 55-99 leté:
Vždy ve středu do 15:00 do 17:00 na Centru sv. Martina (Sará fara - Senior Point):
20.2.2013 - Krajové speciality
6.3.2013
- Moje povolání
20.3.2013 - Soužití generací
V pondělky zveme do literární kavárny a spolu s SKD každý měsíc v KD na přednášku.

V. brněnské bioetické dny: Ochrana počínajícího života
Moravsko-slezská křesťanská akademie * Kolegium katolických lékařů * Diecézní Charita Brno *
Bioetické centrum Hippokrates * Rada pro bioetiku ČBK a další instituce pořádají v Brně ve dnech
3. a 4. května 2013 mezinárodní konferenci: Ochrana počínajícího života.

INFORMACE
Stálá zpovědní služba v Brně
KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY - Masarykova ulice, v blízkosti vlakového hlavního
nádraží v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin. Kontakt: www.biskupstvi.cz/zpovednisluzba

Rok víry v blanenském děkanátu
Svatý otec Benedikt XVI. Vyhlásil při příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského
koncilu Rok víry od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále.
** V naší farnosti se již modlíme v přímluvách za naši víru a její oživení.
** Dále prosím, jestli byste byli ochotní rozdělit se o zkušenost nebo svědectví víry, kdy
vám víra v Ježíše pomohla, byla oporou a pod. Termín dodání jsou velikonoce. Po nich bychom
chtěli všechna svědectví sebraná po děkanátě redakčně zpracovat a vydat pro vnitřní potřebu.
** Dále připomínám, že v letošním roce bychom chtěli uspořádat Výstav Nejsvětější svátosti v každém kostele a kapli naší farnosti! A to vždy o první sobotě v měsíci (s výjimkou v září)
podle následujícího rozpisu:
Březen (2.) - kaple penzionu Senior centra
Duben (6.) - kaple Písečná
Květen (4.) - kaple Spešov
Červen (1.) - kostel Olomučany
Červenec (7.) - kaple Lažánky
Srpen (3.)
- kaplička Ráječko a Olešná
Září (3. a 4.) - kostel Blansko aAdamov
Říjen (5.)
- Horní Lhota
Ve stanovený den přijede v 9:00 Otec Jiří nebo jáhen Oldřich do kaple vystavit Eucharistii a
místní farníci se postarají (udělají rozpis služeb třeba po hodině), aby od toho okamžiku až do
odpoledního požehnání (v 16:00) byla zajištěna přítomnost alespoň jedné osoby, která bude adorovat a modlit se za ostatní obce naší farnosti a především za oživení naší víry!
** V plánu máme rovněž - pokud bude počasí přát - oslavit letos Boží Tělo na farním dvoře v
neděli 2. června 2013.

Farní pouti
Farní rada - ve spolupráci s poutním výborem - plánuje na letošní rok:
1) Farní pouť za svatými Cyrilem a Metodějem na Klimentek, Velehrad, do Modré a
Starého Města. Termín a způsob přihlašování budou upřesněny.
2) Dalším námětem na pouť je návštěva Číhošti (poslední působiště umučeného P. Toufara),
Zahrádky (dnes již zatopená obec, ze které se zachoval jen kostel, rodiště Mons. Karla Vrány, žáka
P. Toufara a dlouholetého rektora Nepomucena a příznivce naší farnosti) a kláštera v Želivi.

Pouti Mariánské družiny
Celostátní setkání maminek Schönstattského hnutí - Velehrad 3.-5.5.2013
Pouť do Rokole k národní svatyňce Panny Marie 18.5.2013 (mohou se přihlásit i další)
Pouť na Turzovku 15.6.2013

Včelařský kroužek
Díky spolupráci s MO Českého včelařského svazu budeme moci ještě v jarní sezóně otevřít
kroužek Krasový včelař. Zájemci se mohou hlásit u pana Huberta Henka (vedoucí) a nebo pana
Pavla Buchlovského (metodický pracovník). Děti, ale i mládež se pestrým způsobem - teoreticky i
prakticky - naučí základům včelaření na třech školních včelstvech na farní zahradě. K dispozici je i
včelařská klubovna.
Prosíme rodiče, aby se nebáli tuto možnost využít a také, aby se informovali na další aktivity
pro děti a mládež - zejména kroužky Kolpingovy rodiny a Skautů.

Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání
Milé sestry, milí bratři.
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit
s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří
touží po majetku, odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli
bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: „Kdo ti bere plášť,
tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká.
Týká se především nezávislosti a nového způsobu financování církví.
Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam,
kde vykonávala službu pro stát, například při vedení matrik a výuky ve školách. Významný podíl
na platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli
spolurozhodovat o umístění kněží.
Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz
církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly navíc nízké. Hlavně
však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby.
Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v nejrůznějších dělnických
profesích. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobří kněží byli posíláni
většinou jen do bezvýznamných pohraničních farností. Stát měl silný nástroj na ovládání církve. Po
pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní
majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během dvaceti let jednání byly
předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by
spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním
státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly
odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem.
V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve
k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti lety se zástupci
církví dohodli s vládou, že za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá církve samostatně
hospodařit, aby si vydělaly na svůj provoz. Se státem bylo ze strany katolické církve jednáno
velkoryse a bylo žádáno méně, než je spravedlivé. Se všemi církvemi financovanými ze státního
rozpočtu jsme se domluvili, že jim necháme takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem
levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční náhrada zmenšila o tu část, která
bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období. Katolická církev nezbohatne, jak si
někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes. Ale budeme svobodní.
Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími se najde řada
poctivých a zdatných odborníků, kteří pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České
biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně, a všechny budou počítat s aktivním
zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží.

Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří zajistit další financování a že také dáme příklad
zodpovědného hospodaření podle sociální nauky církve. Že s křesťanským přístupem k majetku a
podnikání pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec Benedikt XVI., když
říká: „Ekonomický model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci
zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska
jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že
pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních
schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí
na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru… provozuje hospodářskou
činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku
prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro
druhé a jejich budoucnost“ (Poselství ke Dni míru 2013).
Sestry a bratři, můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem
dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu
ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a
její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni.
Děkujeme vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi.
Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
K tomuto listu jen poznámka pro nás:
Hlavní organizace všech jednání se státem (i za jednotlivé farnosti) přísluší Brněnskému
biskupství. Pokud je nám však zatím známo, pozemky, o které naše farnost v uvedeném období
přišla, nejsou v rukách státu, jen obce a jednotlivců, tudíž jí nebude v rámci restitucí nic vráceno.
Přesto jsme se na farní radě rozhodli, že aspoň z historických důvodů i tento majetek zmapujeme.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
„Pomáhat je v módě - tak pomozte i vy“
** 16. března 2013, od 14:30, Dělnický dům
Tradiční akce, která je svého druhu i díkůvzdáním Pánu
za to, že se můžeme dělit s druhými. Starost o ni přijala
mládež sdružená do skupiny, zaštítěné naší farností, s názvem
Dealeři naděje. Výtěžek z dražby modelů je letos určen na
pomoc do české vesnice v srbském Banátu.
Po přehlídce, od 17:30, bude následovat hudební Večer u
mola spojený s dobročinným bleším trhem, čajovničkou a
koktejlovým barem pro dospělé. Protože ale uvítáme i děti a
mládež, budou pro ně nachystány hry a další aktivity.
Sbírku věcí možných i nemožných do blešího trhu
pořádají Dealeři naděje o víkendu 23. - 24. února v době od
14:00 do 18:00 na Staré faře (viz předchozí informace).
Děkujeme za podporu!
Souběžně proběhne i misijní burza s výrobky Senior centra Boskovice a Černá Hora, s
pečivem od maminek a babiček z naší farnosti. Prosíme ženy, ochotné přispět do burzy napečením
cukroví, ať se domluví s paní Marcelou Musilovou (nejlépe v pátek večer nebo v neděli po ranní v
knihovně v KD). Podrobnosti k akci na www.prehlidka.bk.cz a také na facebooku.

Květný pátek ve Sloupě
** 22. března 2013, 7:00 a 10:30, Sloup
Tradičně se sejdeme ke mši svaté (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem) a ke svátosti smíření.

Diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem - BRNO
** 23. března 2013, Brno Petrov, katedrála a město
Na diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem jsou zváni z naší farnosti všichni školáci (od
6. třídy a primy) a studenti. Sraz kvůli společné jízdence je v 8:20 na zastávce Blansko-město a na
nádraží. Program: www.brno.signaly.cz/aktualne.
Každý rok byly vybírány dotazy na Otce biskupa Vojtěcha během poledního klidu kolem
katedrály, bude tomu tak i letos. Navíc se organizátoři rozhodli dát všem možnost položit otázku
předem, aby věděli, které otázky mladé doopravdy pálí.
Formulář dotazníku na http://brno.signaly.cz/?p=735#more-735

Velikonoční svátost smíření
** 24. března 2013, 14:30 - 18:00, kostel a Katolický dům
Zpovídat bude přes 10 kněží v kostele i v Katolickém domě.

Zelený čtvrtek a Velký pátek pro školáky
** 28. a 29. března 2013, 8:30 - 12:00, kostel, fara, (v případě deště: Katolický dům)
Pro školáky je připraven program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.

Zelený čtvrtek 28. března 2013
9:00
16:30
17:00
19:00

Brno, Petrov - mše svatá s Otcem biskupem a kněžími diecéze
Olomučany (obřady slouží Otec Jiří Paleček z Babic)
Adamov
Blansko

Velký pátek 29. března 2013 den přísného postu
16:30
17:00
19:00

Olomučany (obřady slouží Otec Jiří Paleček z Babic)
Adamov
Blansko

Bílá sobota 30. března 2013
18:00
18:30
21:00

Olomučany (obřady slouží Otec Jiří Paleček z Babic)
Adamov
Blansko (křest dvou katechumenů)

Velikonoční neděle 31. března (žehnání pokrmů)
7:00 a 8:45 Blansko
10:45
Olomučany (bohoslužba slova)
10:45
Adamov

Valná hromada Společnosti Katolického domu
** 7. dubna 2013, 14:30, Katolický dům - malý sál
Srdečně zveme všechny členy i příznivce SKD na výroční setkání, na kterém se budou
projednávat další plány a spolupráce s farností - především způsoby využití Katolického domu pro
další farní aktivity. Setkání se koná ještě před následujícím koncertem...

The best of Vivaldi
** 7. dubna 2013, 16:00, kostel sv. Martina Blansko

Synfonie a dvojkoncerty v podání profesionálních hráčů a členů Komorního orchestru města
Blanska. Diriguje Zdeněk Nádeníček, sólista Filharmonie Brno.

Jarní splutí Svitavy pro celou farnost
** 21. dubna 2013, 9:30, od nádraží v Blansku
Outdoorový klub KR zve všechny vodáky (i nováčky) na tradiční akci farnosti: Splutí Svitavy
z Blanska do Babic. Pod Novým hradem zastávka a občerstvení zajišťuje osvědčený specialista
jáhen Oldřich!! Bližší informace v článku.

Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu
** 1. května 2013, Jedovnice (7:30) Senetářov (10:00 a 14:00)
Opět další ročník pouti mužů do Senetářova k svatému Josefu. Tam bude v 10:00 přednáška,
po ní občerstvení a v 14:00 mše svatá už i pro další rodinné příslušníky. Srdečně zveme!

NEW! - Slunovrat 2013 a TARSAN
** 12. května 2013, od 15:00, sál Katolického domu
Letos jsme se rozhodli udělat výjimku a věnovat
celé odpoledne jednomu představení. Hostem je soubor
“spojených farností” (Zakřany, Zbýšov, Zbraslav).
Uvede původní muzikál o Pavlovi z Tarsu: TARSAN.
Autorem, režisérem i hudebníkem v jedné osobě je
redaktor Proglasu, Luděk Strašák. Muzikál měl premiéru
v roce 2011.
Zveme nejen maminky k jejich svátku, nejen členy divadelních souborů z okolí, ale
VŠECHNY, protože STOJÍ OPRAVDU ZATO - viděl jsem ho na vlastní oči a potvrzuju!

Muzejní noc 2013 - Blansko
** 17. května 2013, Muzeum města Blanska - Zámek
Muzeum se po rekonstrukci opět letos otvírá k tradiční akci: Muzejní noc.

Noc kostelů 2013 - Adamov
** 24. května 2013, 19:00 - 23:00, kostel sv. Barbory,Adamov
Adamovská farnost také letos připravuje pro návštěvníky zajímavý program. Hlavní
režisérka dosavadních ročníků, Ola Fryčová Hořavová se z mateřských důvodů letos nezapojí, ale
její nástupci si určitě nějak poradí... Děkujeme jí za všechnu dosavadní inspiraci a obětavou
organizaci a přejeme jí i její rodině Boží požehnání! Více o akci na www.nockostelu.cz

Kostelní noc 2013 - Blansko
** 31. května 2013, 18:00 - 23:00, kostel sv. Martina, Blansko
Loni jsme nechtěli organizovat Noc kostelů zároveň v Adamově i v Blansku, proto se zrodila
originální akce, nazvaná Kostelní noc. Protože zaznamenala poměrně velký úspěch a zájem
veřejnosti, rozhodli jsme se, ve spolupráci se soukromou SŠ gastronomickou Blansko, uskutečnit
další ročník této akce.
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 “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.

