Úvodní slovo
Blíží se prázdniny, plánujeme čas dovolených. Jak ale
odpočívat? A odpočívat vůbec? Nebo jen o prázdninách?
Blahoslavený spokojený
Blahoslavený, kdo dokáže odpočívat a usnout bez výčitek
svědomí. Stane se moudrým.
Blahoslavený, kdo dokáže rozeznat horu od hromádky. Vyhne
se mnoha nepříjemnostem.
Blahoslavený, kdo dokáže naslouchat a mlčet. Naučí se mnoha
novým věcem.
Blahoslavený, kdo dokáže ocenit úsměv a zapomenout na
urážku. Má svou cestu zaplavenou sluncem.
Blahoslavený, kdo umí brát drobnosti vážně a věci důležité
klidně. Prodlouží si tím život.
Blahoslavený, kdo uvažuje dřív než začne jednat a kdo se modlí
dřív, než začne uvažovat. Vyhne se mnoha hloupostem.
Blahoslavený, komu neujde potřeba druhých, aniž se přitom cítí nenahraditelný.
Blahoslavený, kdo dokáže vždy vysvětlovat v dobrém chování jiných. Bude sice považován za
naivku, ale to je cena opravdové lásky.
Blahoslavený, který je natolik inteligentní, že se nebere příliš vážně, u svých bližních stoupne
v ceně.

POZVÁNKY
Rodinné centrum Blansko:
Týdenní pobyt se samostatným dopoledním programem pro manželské páry
Kde: Rudolfov (asi 5 km od centra Č. Budějovic, výchozí místo naučné stezky „Po stopách těžby
stříbra“). Ubytování v moderním domově mládeže, sociální zařízení na pokoji.
Kdy: 6. 7. - 13. 7. 2013
Pro koho: pro všechny manželské páry včetně seniorů, věk a počet dětí není rozhodující.
Co: dopoledne 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.
Cena: 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.
Kam na výlet: České Budějovice (Muzeum koněspřežky, Černá věž, plavecký bazén), Český
Krumlov, Zlatá Koruna, Třeboň, Hluboká nad Vltavou (ZOO, lovecký zámeček), zámek Hluboká
Informace a přihlášky: milana.vykydalova@centrum.cz, mobil +420 736 60 64 68

Kolpingova rodina:
Mladí včelaříci v Blansku
MO Českého včelařského svazu Blansko společně s farností sv. Martina v Blansku otevřela
od dubna letošního roku dětský kroužek pro začínající včelaříky Krasový včelař. Děti, ale i mládež
se pestrým způsobem - teoreticky i prakticky naučí základům včelaření.
K dispozici je kompletní včelařské vybavení, na podzim čeká sladká medová odměna.
Zájemci se mohou přihlašovat i během roku, schůzka probíhá každý pátek od 15 hod. na Centru sv.
Martina. Vzhledem k sezóně bude činnost probíhat nepravidelně i o prázdninách. Kontakt u vedoucího p. Pavla Buchlovského.

Outdoorový klub - informace k táboření u vody 19. - 25. 8. 2013
Zveme vás na letní táboření s horskou a vodáckou turistikou. Přihlašování do 27. června 2013
na: kolping.blansko@seznam.cz

KEFASfest
Druhý ročník hudebního a divadelního festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od 28. do
30. června 2013 v areálu ruin kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Festival je otevřen pro
všechny, kdo chtějí prožít na pěkném místě první dny prázdnin. Kromě bohatého hlavního programu se můžete těšit na čajovnu, přednášku, výstavy a sportovní program. Program a více informací
najdete na stránce <www.kefasfest.cz>. Festival je otevřen zvláště pro mladé hledající, kteří se v
tomto prostředí mohou nově setkat s vírou. Pozvěte proto své hledající přátele a přijďte zahájit
prázdniny na Kefasfest 2013 !
Převzato z ACEB 6/2013

Světová premiéra inscenace Cyril a Metoděj
Hraní pod otevřeným nebem na nádvoří Biskupského dvora nedaleko Zelného trhu v Brně se
již stává tradicí. Letos jej zahájí světová premiéra inscenace “Cyril a Metoděj aneb Dobrodružství
písma”, kterou umělecký kolektiv Městského divadla Brno připravil k výročí jejich mise.
Představení jsou plánována na 22. - 24. června, a 4. - 7. července 2013 vždy od 20:30 hodin.
Autoři Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán se ve svém vyprávění soustředí na
posledních šest let Cyrilova/Konstantinova života - jeho a Metodějův příchod na Velkou Moravu,
vytvoření písma hlaholice, zavedení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka, odchod z
Moravy a posléze na triumfální obhajobu jejich mise a oprávněnosti slovanské liturgie.Inscenace
je vytvářena ve specifickém žánru "činohry s baletem". Činoherní výstupy jsou prokládány
samostatnými baletními výstupy s hudbou Karla Albrechta, která byla speciálně pro tuto inscenaci
zkomponována. Tanec dodává inscenaci hlubší symbolický ráz a poukazuje na obecnější smysl
cyrilometodějského příběhu a dále ji vizuálně obohacuje a navíc vypráví i další samostatný příběh příběh písma. Písma, které je dobrým sluhou, ale zlým pánem, písma, kterým se dá napsat kniha
básní i anonymní udání, milostný dopis i rozsudek smrti.
Vstupenky lze získat v pokladně Městského divadla Brno. Hromadné objednávky: Lidická
16, tel.: 533316 410, e-mail: komercni@mdb.cz; a pokladna MZM, Zelný trh.

Kotva a pramen
Diecézní muzeum v Brně zve na výstavu Kotva a pramen cyrilometodějská tradice a kostely
sv. Klimenta na Moravě. Expozice v letošním jubilejním cyrilometodějském roce zaměřuje svoji
pozornost na zasvěcení moravských kostelů třetímu nástupci sv. Petra, mučedníku sv. Klementu
Římskému. Jeho ostatky nalezené sv. Cyrilem na Krymu významně poznamenaly věrozvěstskou
misi soluňských bratří na Velkou Moravu.

Výstava je umístěna v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Otevřeno je v období 6. 6. 25. 8. 2013 denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 16:15 hodin.
Převzato z ACEB 6/2013

Kněžské svěcení a primice 2013
V sobotu 29. června 2013 přijme v 9:00 hodin v brněnské katedrále z rukou otce biskupa
Vojtěch Cikrleho šest nových kněží. Přinášíme termíny jejich primičních mší svatých:
R.D. Pavel Kuchyňa: neděle 30. června 2013 v 15.00 hodin, Velké Meziříčí
R.D. Jiří Polach:
neděle 30.června 2013 v 15.00 hodin, Břeclav-Poštorná
R.D. Vojtěch Loub: neděle 30.června 2013 v 15.00 hodin, Brno-Židenice
R.D. Michal Cvingráf: úterý 2. července 2013 v 16.30 hodin, Běhařovice
R.D. Petr Václavek: sobota 6. července 2013 v 10.00 hodin, Jasenice
R.D. Jiří Brtník:
sobota 6.července 2013 v 15.00 hodin, Babice nad Svitavou
Převzato z ACEB 6/2013

Jáhenské svěcení 2013
V sobotu 13. července 2013 v 9:00 hodin přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou
biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení šest bohoslovců brněnské diecéze: studenti
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:
* Karel Adamec
z farnosti Olešnice na Moravě
* Michal Seknička
z farnosti Velké Meziříčí
* Ing. Jaroslav Sojka
z farnosti Deblín
* Tomáš Šíma
z farnosti Obyčtov
* Martin Hönig
z farnosti Letovice
* Bc. Václav Hejč
z farnosti Sloup v Moravském krasu
Převzato z ACEB 6/2013

Katolická charismatická konference
Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo" (sv. Cyril, Proglas)
24. ročník Katolické charismatické konference se bude letos konat v rámci oslav 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje a Roku víry ve dnech 10. až 14. července 2013 v Brně. Motto konference bude: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 19,7).
Zahraničním hostem bude Charles Whitehead, který patří mezi nejznámějších osobnosti
Katolické charismatické obnovy. Charles Whitehead ještě donedávna zastával úřad prezidenta
Rady ICCRS, což je mezinárodní koordinační centrum Obnovy v Římě, a celých dvacet let vedl
charismatickou obnovu v Anglii. V současné době předsedá ekumenické organizaci ICC (Mezinárodní charismatická konzultace) a je poradcem Alpha International. Jeho žena Sue je anglikánka,
mají spolu čtyři dospělé děti. V Anglii spolu založili velice populární konferenci rodin s názvem
Celebrate. V civilním zaměstnání byl Charles Whitehead manažerem marketingové společnosti,
nyní se už léta věnuje službě církvi na plný úvazek.
Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad
konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana
Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná
modlitba a bohoslužby.
Konference začíná ve středu 10. července 2013 v 19 hodin mší svatou v katedrále na Petrově.
Více na http://konference.cho.cz

Evropské fórum mladých
Evropské fórum mladých v polské Čenstochové pořádá ve dnech 23. až 28. července 2013
katolická komunita Emmanuel. Z Brna bude vypraven autobus.

Co o akci říkají organizátoři? "Mrzí tě, že nemáš na letenku do Ria? Tohle tě vyjde na míň než
desetinu! Pojeď s námi prožít Světové dny mládeže do polské Čenstochové. Čeká tě setkání s
mladými ze čtyř koutů Evropy..... Na co se můžeš těšit? Skvělé poutní místo, workshopy, svědectví, radost ze společenství, společné chvály, adorace, slavení liturgie, Talent Corners.... Těšíme se
na Tebe!"
Více na: http://mladi.emmanuel.cz/akce/pripravujem/rio-in-czestochowa/

Biblický kurz
Pastorační středisko brněnské diecéze nabídne vám i vašim farníkům již pojedenácté letos na
podzim další ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro vážné zájemce o Bibli, vhodné pro
osobní poznání Božího slova i jako inspirace pro ty, kdo vedou různá společenství a biblické hodiny. Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků.
Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu, Barvičova 85, v období září
listopad 2013 v pěti večerních čtvrtečních setkáních od 26. 9. 2013 se čtrnáctidenní periodicitou
vždy od 17:00 do 20:15 hod. Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu (příspěvek není podmínkou účasti).
Přihlášky jsou: na www.biskupstvi.cz/pastorace Biskupství - Služby, Petrov 5, Brno.
Zasílejte do 20. září 2013 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43
Brno nebo oskenované na e-mail dolezelova@biskupstvi.cz Přihlášeným pošleme dopis (e-mail) s
podrobnějšími informacemi.
Převzato z ACEB 6/2013

Spirituální dimenze člověka
Biskupství brněnské, Akademie třetího věku a Centrum pro rodinu a sociální péči pořádají
vzdělávací kurz pro seniory: ŽIVÁ TEOLOGIE - SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA.
Kurz je určen pro všechny osoby ve věku 50 a více let bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání. Účast v kurzu umožní získat nejen hlubší znalosti o víře a duchovním životě, ale také o základních otázkách geriatrie a správné životosprávy ve vyšším věku. Začne v polovině října, bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek odpoledne a zahrne 15 dvouhodinových lekcí.
Navíc bude posluchačům poskytnuta příležitost k individuálním konzultacím.
Elektronicky se lze přihlásit na adrese www.bioetika.cz, písemné přihlášky přijímá Centrum
pro rodinu a sociální péči, Brno, Josefská 1. Informace je možno získat na elektronické adrese
bioetika@bioetika.cz, případně na tel. č. 548 527 262. Celoroční poplatek činí 700 Kč.
Upozornění: Masarykova univerzita v Brně ze svého rozhodnutí přerušila spolupráci s
Biskupstvím brněnským při pořádání kurzu Spirituální dimenze člověka a její současné
telefonické i písemné aktivity se uskutečňují, aniž by o tom bylo informováno brněnské biskupství.
Převzato z ACEB 6/2013

Kurz pro lektory přípravy na manželství
Již více než devět let probíhá v naší brněnské diecézi příprava na manželství formou zážitkového kurzu Kurz partnerství. Jedná se o jednu z několika forem přípravy, která tvoří různorodou
nabídku pro mladé lidi. Kurz je organizován ve spolupráci Centra pro rodinu a sociální péči (CRSP), Diecézního centra života mládeže MAMRE a Rodinného centra Blansko a za posledních šest
let jej absolvovalo více než 190 párů (v různých formách: víkendový, večerní, individuální kurz).
Víkendový kurz vedou manželé Vykydalovi z Rodinného centra Blansko.
Tento kurz je založen na zážitkových aktivitách, kdy jednotlivé dvojice prožívají různé modelové situace (doprovázené často interním dialogem ve dvojici), využívá se principů skupinové
práce (i dva páry postačí) s reflexí a konfrontací názorů jednotlivých dvojic, dochází ke konfrontaci
„mužského“ a „ženského“ světa. Zážitek společenství může mladé páry oslovit a přivést k touze
vytvářet následně společenství manželských párů ve farnosti.

Nabízíme možnost výcviku lektorů pro vedení zážitkového kurzu přípravy na manželství.
Cílem je získat další kvalifikované pomocníky pro pastorační péči v přípravě na manželství, kteří
se budou snažit pomoci snoubencům pravdivě poznat sebe i partnera v duchu lidského a křesťanského povolání k manželství. Pro uskutečnění výcviku lektorů je vhodné získat 3 až 10 manželských párů, předpokládá se, že jeden pár bude k dispozici pro přípravu na manželství pro více
děkanátů.
Kurz pro lektory je bezplatný, účastníci si hradí jen náklady na dopravu a stravování, bude
organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků v rozsahu 32 hodin
celkem. Bude zahájen úvodní sobotou, aby zájemci věděli, do čeho „jdou“, o „čem“ výcvik bude, s
ukázkou zážitkových aktivit. Dále budou následovat tři výcvikové soboty. Účastníci kurzu obdrží
také „základní manuál“ - informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy a popis
vzorových některých konkrétních aktivit (obsahově viz. Směrnice ČBK pro přípravu na svátost
manželství v ČR).
Kdo se může zúčastnit kurzu pro lektory? Manželský pár (délka manželství nejméně osm let),
jeden z manželů absolvoval vzdělání obsahující alespoň základy psychologie, např. psychologie,
sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog
volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii
dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce.
Absolventi kurzu (budoucí lektoři) budou schopni realizovat kurz zaměřený na přípravu na
manželství obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR p r o
různě početné skupiny zájemců, od jednoho až po osm párů s možností tvůrčí inovace aktivit při
dodržení základních tematických okruhů v libovolné místnosti bez speciálního zařízení (jen židle)
přiměřené velikosti dle počtu účastníků (k vytvoření kruhu účastníků) pro zájemce různého věku,
vzdělání, postoje k víře s minimálním vybavením pro účastníky (sešit, psací potřeby).
Kontakt: Mgr. Bc. Milana Vykydalová, pastorační asistent pro přípravu na manželství
e-mail <milana.vykydalova@centrum.cz> mobil 736 606 468 . Nabídka programů pro snoubence,
manželské páry a pro rodiny: <http://www.crsp.cz> <http://www.brno.signaly.cz> <http://www.rcblansko.cz>
Převzato z ACEB 6/2013

www SIMEON pro seniory
Od května tohoto roku mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový portál
<http://www.simeon.cz>, křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás, který provozuje Centrum
pro seniory Hradec Králové.
Portál nabízí tematické články a informace, pozvánky na akce pořádané v celé České republice, adresář center, domovů pro seniory a společenství, foto a videogalerie i možnost vzájemné
komunikace mezi uživateli. Ti si zde mohou například také založit svůj vlastní blog, poslat elektronickou pohlednici nebo prostřednictvím redakce zveřejňovat pozvánky, inzerci a různé vzkazy.
Hlavním posláním webu je tedy především nabídnout lidem seniorského věku interaktivní spolupráci, vzájemné sdílení a povzbuzení.
Převzato z www.biskupstvi.cz

Duchovní obnova pro rozvedené
Termín: 18.–20. října 2013
Místo konání: Fara ve Volfířově. Nově zrekonstruovaná fara s výborným zázemím (k
dispozici kuchyň, společenská místnost, kaple). Pokoje 2–4 lůžkové, společné soc. zařízení. Cena:
800 Kč/pobyt (včetně stravy).
Duchovní obnovu povede: P. ThLic. Martin Sedloň, OMI. Program: bude zahájen v pátek v
18:00 hod. večeří, ukončen bude v neděli mezi 13:00–14:00 hod. Dopravní spojení: Vlak, autobus

do Dačic; můžeme vás vyzvednout a na faru (6 km) dopravit. Prosím, napište to do přihlášky.
Stravování: jídlo připravováno s láskou 3× denně + odpolední káva s moučníkem.
Další informace k pobytu: během dne možnost individuálního rozhovoru s přítomným
knězem, svátost smíření, sdílení. Každý den bude sloužena také mše svatá. Vzhledem k
omezenému počtu míst se hlaste co nejdříve: Bližší informace: Mgr. Markéta Klímová, Msc.,
email: marketa.klimova@crsp.cz, tel.: 542 217 464 (recepce), www.crsp.cz
Převzato z www.biskupstvi.cz

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
** V nejbližší době vyjde brožurka se svědectvím víry v Ježíše Krista věřících z našeho
děkanátu. K tisku ji připravuje Otec děkan Václav Trmač. Věříme, že bude povzbuzením pro vás i
případně další vaše známé, které budete chtít povzbudit v jejich tíživé životní situaci.
** Děkuji všem, kdo se zapojili do měsíčních adorací Nejsvětější svátosti v kaplích naší
farnosti. Prosíme od dar víry a její obnovu v naší farnosti. Zbývají ještě tyto termíny:
Červenec (7.) - kaple Lažánky (od 11:30 t.j. po mši svaté)
Srpen (3.)
- kaplička Ráječko a Olešná
Září (3. a 4.) - kostel Blansko a Adamov
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!

Farní pouti
Díky organizátorům za přípravu pouti na Velehrad 8.5. 2013!
Další farní - podzimní - pouť plánujeme na sobotu 21.9. do Číhoště (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 Želivě. Pokud to zdravotní důvody dovolí, doprovodí nás sestra Mons. Vrány, paní
Fialová z Blanska.

Mladým na cestu
Možná víte nevíte, ale rád bych poprosil o modlitby a podporu mladým z naší farnosti, kteří
hledají cestu směrem k zasvěcenému životu a také za jejich rodiny:
Jenda Musil se u salesiánů ve Fryštáku připravuje k věčným slibům (2013) a jáhenskému
svěcení (2014)
Martin Mokrý se přihlásil do kněžského semináře v Olomouci a byl přijat do ročního
přípravného kurzu - tzv. Teologického konviktu v Olomouci
Jiřinka Čípková z Olomučan je v noviciátě Sester Ježíšových v Olomouci, sestry se řídí
jezuitskou spiritualitou a pracují tzv. “ve světě”
Jirka Dyčka jde pomáhat jako animátor do Diecézního centra života mládeže (DCŽM) do
Osové Bitýšky, kde bude pod vedením O. Pavla Kloučka pracovat na programech pro mládež.
Mysleme i na ty kluky a děvčata, kteří hledají cestu do manželství, aby i oni měli naši
duchovní podporu!

Čtenářský koutek
Úterky s Morriem aneb Poslední lekce mého učitel * Mitch Albom
Osud nám často posílá do cesty neočekávaná setkání, která poznamenají celý náš život. To se
stalo i autorovi knihy, když se po dvaceti letech znovu setkal se svým bývalým profesorem
Morriem Schwartzem, moudrým, trpělivým a vnímavým mužem, který mu kdysi ukázal cestu,
kterou se může vydat, a pomohl mu začít vnímat svět z jiného úhlu, než byl zvyklý. Jak už to v
životě chodí, po studiích ztratil žák se svým učitelem kontakt. Po mnoha letech se Mitch dozví, že
jeho někdejší profesor vážně onemocněl, a rozhodne se, že jej navštíví a obnoví jejich vzájemný
vztah. Profesor trpí amytrofickou laterální sklerózou, která postihuje nervovou soustavu, vede k
postupnému ochabování svalstva a nakonec ke smrti. (Touto nevyléčitelnou chorobou, známou též
jako Lou Gehrigova nemoc, trpí například slavný fyzik Stephen Hawking, který na ni ovšem
usilovně odmítá zemřít.) Přes svůj zhoršující se zdravotní stav profesor svému bývalému žáku
nabídne, aby se začali pravidelně scházet, a jejich úterní setkávání, které se stane tradicí, se
přemění na poslední semestr o životě a smrti...

Bratři ze Soluně - Pohnuté životní osudy moravských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje * Antonín Polách
Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové, kteří právě před 1150 lety přinesli křesťanství na
Moravu. Jak málo o nich víme! A co vlastně víme o době, ve které žili? Román Antonína Polácha,
který se opírá, jak je tomu u autora zvykem, o důkladné studium historických pramenů, nám
přiblíží nejen jejich moravskou misi, ale i tu část života obou bratří, o níž většinou nemáme ani
tušení. Konstantin Filosof, známý též pod mnišským jménem Cyril, kdysi profesor
konstantinopolského vysokého učení a chartofylax tamějšího patriarchy, člověk pověřovaný vždy
znova důležitými diplomatickými misemi v zájmu Byzantského císařství, rekapituluje v
posledních dnech svého života vše, co prožil. Během dlouhého rozhovoru s bratrem Metodějem,
kdy si uvědomuje, že už ve svém díle nebude moci pokračovat, vzpomíná na své vzestupy a pády,
pravdivě a sebekriticky bilancuje svůj vztah k rodičům, přátelům a politikům, kteří ovlivnili jeho
život, ale i k samotnému Metodějovi, svému staršímu bratrovi, jenž má nést dál pochodeň poznání,
již spolu v Moravské říši zažehli. Otevřeně se vyznává i ze všeho, co si klade za vinu a čeho lituje.
Ve vzpomínkách obou bratří před námi vyvstává dávno zasutý svět Byzantské říše...

Svatí kacíři * Jindra Jarošová
Velmi čtivá a zajímavá kniha o historickém, politickém, kulturním i náboženském pozadí
cyrilometodějské mise na Velkou Moravu. Začíná o tom, jak stádo 500 ovcí pohnulo dějiny
Byzance zajímavým směrem, zmiňuje také, že spor o jednu jedinou předložku nebyl vůbec
zbytečný a poznamenal další náboženský vývoj v Evropě i ve světě a mnoho dalších zajímavostí...

Biskupství brněnské k majetkovému narovnání
Na webových stránkách brněnského biskupství byla vytvořena rubrika „Jak dále? (po
majetkovém narovnání)“ http://www.biskupstvi.cz/jak-dale, kde budou postupně zveřejňovány
konkrétní informace o výhledech a finančních plánech brněnské diecéze, o dlouhodobém
horizontu i o nejbližších rozhodnutích, která na nás čekají.
Informování veřejnosti v otázkách majetkového narovnání bude v blízké době zveřejňovat
Česká biskupská konference na stránkách http://www.sluzbaverejnosti.cz
I když se toto narovnání vztahů mezi státem a církví stále stává pro mnohé veřejné činitele
nástrojem k provokování proticírkevních nálad, nesmíme se nechat vyvést z míry a naopak ukázat,
že všechno, co od Pána Boha dostáváme - tedy i majetek - chceme a dokážeme využívat k dobru
svému i druhých.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
** 4. - 5. července 2013 ** Velehrad, Blansko
V předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje se na Velehradě koná tradiční „Večer dobré
vůle“. V den slavnosti bude na Velehradě národní pouť k 1150. Výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu.
V Blansku bude mše svatá v 9:00 a v Adamově nebude. Využijte bohoslužby v okolí Blanska:
Jedovnice, Sloup, Křtiny 7:30 * Vysočany (poutní!) 8:30 * Bořitov 17:30 * Rájec 18:00

Cyrilometodějská pouť v Lažánkách
** 6. - 7. července 2013 ** Lažánky
Také letos je v Lažánkách díky spolupráci s místním aktivem a spolky a dalšími dobrovolníky
připravena pouť - letos poprvé dvoudenní!
Sobota 6.7. od 14:00 do 24:00 sváteční poutní zábava pro malé i velké v areálu nad kaplí
Neděle 7.7. v 10:30
mše svatá a do 16:00 eucharistická adorace za farnost

Tradiční pouť do Sloupu
** 18. srpna 2013 ** 10:30 ** Sloup
Tradiční zásvětná pouť naší farnosti k Panně Marii do Sloupu ke slavnosti jejího Nanebevzetí.
Pěší mají sraz v 8:00 u pařeza.

Diecézní pouť rodin
**31. srpna 2013 ** Žďár nad Sázavou - klášter
Tradičně se na závěr prázdnin setkávají rodiny s dětmi z celé naší diecéze s Otcem biskupem.
Kdo chce cestovat společným autobusem, ať sleduje ohlášky.

Garden party
** 6. září 2013 ** Centrum sv. Martina
Srdečně zveme na společné zahájení školního roku. Občerstvení zajištěno, hraje Sedoom od
našeho Martini bandu.

Tradiční pouť na Vranov
** 7. září 2013 ** 18:00 ** Vranov
Tradiční zásvětná pouť naší farnosti na Vranov. Prosíme o Boží požehnání do nového
školního roku. Pěší mají sraz ve 14:00 u fary, autobusy pojedou v 16:30 od Adastu přes Olešnou a
Adamov.

Dny Evropského (kulturního) dědictví
** 6. - 7. září 2013 ** kostely Blansko, Adamov, kaple Spešov
V rámci European heritage days jsou zpřístupněny nejrůznější kulturní památky. Zajišťujeme
průvodcovskou službou v kostelích Blansko, Adamov a Spešov.
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.

