
Úvodní slovo  

Pouť
Lidský život je putováním. K jakému cíli? Jak nalézt cestu? Je to, 

jako kdybychom na plavbě po často temném a rozbouřeném moři dějin 
vzhlíželi ke hvězdám, aby nám ukazovaly cestu. Světlo samotné je 
Ježíš Kristus, slunce, které vyšlo nad všemi temnotami dějin. 
Abychom k tomuto světlu dospěli, potřebujeme i nám blízká světla  
osob, které světlo čerpají z jeho světla a podle nichž se tak můžeme 
orientovat při svém putování. (Benedikt XVI.)

Až bude stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek 
od Boha, věčný dům v nebesích. (Bible, 2. Korintským 5,1). Svítilnou 
mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Bible, Ž 119,105). 
Vydáváme se na cestu bez mapy, víra je hvězdou, která osvěcuje naši 
cestu.

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede. 
Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému 
Kristu. Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však 
rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá. Jediná věc nás může skutečně 
zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím totiž Bůh, počítejme s tím, že 
promarníme hodně času. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-
li však pořád Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest. Víra je hvězdou, jež nás vede k 
cíli. Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na vrcholcích hor máme vždycky vztažný bod. 
(Wilfrid Stinissen)

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, 
neboť ty jsi Bůh, můj Spasitel. (Bible, Ž 25) 

POZVÁNKY

Rodinné centrum Blansko:  
**Kurz pro vedoucí farního společenství seniorů

Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Pastoračním střediskem Brněnského biskupství 
v rámci stálé nabídky vzdělávání pro práci se seniory vám nabízí kurz Vedoucí farního společenství 
seniorů.

Termín konání: 14. - 18.10. a 5. - 6. 11. 2013 * Místo konání: Římskokatolická farnost u kostela 
svatého Jakuba, Jakubská 11; 602 00 Brno * Čas konání: 8:30 - 15:45 hod., celkem 60 vyučovacích 
hodin, včetně přestávek na kávu a přestávky na oběd. Cena: zdarma pro osoby, které vedou nebo 
budou vést farní společenství s doporučením faráře. Doporučený, ale dobrovolný, příspěvek na 
tisk materiálů a náklady: 500 Kč.

Lektoři: R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci brněnské diecéze * Dana Žižkovská 



pastorační asistentka, vedoucí vzdělávání pro práci se seniory * Michaela Nešporová, trenérka 
paměti III. stupně a cvičitelka zdravotní tělesné výchovy III. Stupně * Mgr. Irena Chaloupková, 
lektorka a koordinátorka volnočasových a relaxačních aktivit 

Můžete se těšit na:  40 hodin plných inspirace a nápadů jak na stáří očima víry, tak i tipů pro vlastní 
vedení společenství, kompetence vedoucího společenství, přípravu materiálů, témat i řešení obtíž-
ných situací ve skupině; * 4 hodiny vlastního zpracování jednoho tématu setkání; * 16 hodin nácvi-
ku praktických dovedností a aktivit, které ve farním společenství můžete využít; * konkrétní vypra-
covaný metodický materiál pro vedení farního společenství seniorů na 1 rok s křesťanskými téma-
ty; *  osvědčení pro práci se seniory ve farnosti.

Max. počet účastníků: 20 * Jak a dokdy se přihlásit? Písemně vyplněním přihlášky s doporučením 
místního faráře do 13. září 2013. Rezervace místa je možná na:  dana.zizkovska@crsp.cz

Kontakt: Dana Žižkovská, Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno

Doporučujeme, aby pro vedení společenství seniorů byli připraveni absolvováním kurzu dva 
vedoucí (z hlediska zastupitelnosti).

** Kurz efektivního rodičovství 2013 

První informativní schůzka úterý 24. 9. 2013, Blansko, Katolický dům,18:00 hod.

Tak, jak se mění celá společnost, mění se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita rodičů 
již není považována za danou a neměnnou. Děti se dožadují svých práv ve škole, ve společnosti, ale 
i v rodině. Přitom plnění jejich povinností jim nejde tak snadno. Posun od tradiční - autoritářské 
výchovy k výchově demokratické, která je založená na svobodě v rámci daných pravidel, klade na 
rodiče vysoké nároky. Přístup, který nespočívá v absolutním ovládání dítěte, ale na spolupráci, s 
sebou může přinášet řadu problémů, které rodiče neumí řešit, protože se v jejich dětství nevyskyto-
valy. Metoda efektivního rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých 
vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů. Naším cílem je tedy výchova zodpo-
vědných jedinců, přičemž vycházíme z principů rovnosti a vzájemného respektu.

Informace: Mgr. Bc. Milana Vykydalová, 736 60 64 68,: milana.vykydalova@centrum.cz 

** Kurz partnerství

Víkendový kurz bude zahájen na podzim 2013: 

Skupina A: 18. -  20. 10. 2013 (první víkend), 6. -  8. 12. 2013, 21. -  23. 2. a  28. -  30. 3. 2014
Skupina B: 22. - 24. 11. 2013 (první víkend), 7. -  9. 2., 14. - 16. 3. a 25. - 27. 4. 2014 

Kurz partnerství (víkendový) je jednoletý a probíhá formou čtyř víkendových setkání v 
Osové Bitýšce. Tato setkání pořádá Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s 
brněnským Centrem pro rodinu a sociální práci Brno. Víkendy vedou manželé Mgr. Bc. Milana 
Vykydalová (pastorační asistent Brněnského biskupství) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné 
centrum Blansko). 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: part-
nerská komunikace, rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita, praktické zkušenosti 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 před-
náškový 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.

 Info, přihlášky: Mgr. Bc. Milana Vykydalová, 736 60 64 68 milana.vykydalova@centrum.cz  

** Tajemství vztahů

Víkend  8. - 10. 11. 2013, Diecézní centrum života mládeže MAMRE Osová Bitýška.

Kolik opravdových přátel máš na Facebooku? Napíšeš ROFL a místo Rolling On the Floor 



Laughin´ je Ti někdy smutno? Směješ se s počítačem a hádáš se s lidmi? Dělá ti problém navázat 
vztah? Jsi v kolektivu boss a nebo máš pozici, která se Ti nelíbí? EPIC FAIL znamená "dějinně 
významná chyba" a ty to nechceš zažít? Je Ti 15 let a víc? Chceš se vyznat ve světě kluků/holek? 
Přijmi pozvání a přijeď! Víkend povedou manželé Mgr. Bc. Milana Vykydalová (pastorační asis-
tent Brněnské biskupství) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko). 

Info a přihlášky: Mgr. Bc. Milana Vykydalová, 736 60 64 68 milana.vykydalova@centrum.cz 

Biblický kurz - opakovaná informace + přihláška v příloze
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další ročník Biblického kurzu. 

Jde o vzdělávání pro vážné zájemce o Bibli. Účast není vázána na absolvování předchozích roční-
ků. 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. 

Spirituální dimenze člověka - opakovaná informace
Biskupství brněnské, Akademie třetího věku a Centrum pro rodinu a sociální péči pořádají 

vzdělávací kurz pro seniory:  ŽIVÁ TEOLOGIE - SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA. 

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.

Převzato z ACEB 6/2013

Duchovní obnova pro rozvedené - opakovaná informace
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.  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

KLUB  AKTIVNÍCH  SENIORŮ  BLANSKO  
Zve na akce: 
   11. 9.2013 - Poutní místa - Svatý Hostýn
   25. 9.2013 - Malování na sklo
    9.10.2013 - Poutní místa - Velehrad
  23.10.2013 - Toč se a vrč, můj kolovrátku
  13.11.2013 - Poutní místa - Svatá Hora
  26.11.2013 - Kulturní odpoledne pro seniory
  11.12.2013 - Vánoční přání - Ubrousková technika
Vždy ve  středu od 15:00 do 17:00 hod. na Centru sv. Martina, Komenského 14.
Spolu s SKD pořádáme v Katolickém domě i besedy. 
Zveme ty, kterým je  55, 99 i víc, chtějí se pobavit, zasmát i něco dovědět.  



Vědecký seminář, pořádaný u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje na Moravu

Muzeum Blansko si Vás dovolujeme pozvat na vědecký seminář, pořádaný u příležitosti 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.

Seminář se bude konat v pátek 13. září 2013 v multimediální síni blanenského zámku. Pokud 
máte o seminář zájem, potvrďte svoji účast nejpozději do 8.9. 2013 na email:  muzeum@blan-
sko.cz nebo telefonicky 516 418 781. Účast na semináři je bezplatná.

Program semináře: 
9:30 Prezentace účastníků 
10:15 Úvodní slovo: Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko
10:30 Hlavní referát * Úloha Konstantina-Cyrila a arcibiskupa Metoděje v christianizačním 

procesu západních Slovanů: Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin 
křesťanského umění CMTF UP v Olomouci

12:00 Přestávka na oběd
14:00-16:00 Koreferáty:

1) Velehradská cyrilometodějská milénia v 19. století * PhDr. Jitka Jonová, Th.D., 
odborná asistentka Katedry církevních dějin CMTF UP v Olomouci

2) Vztah Velehradu k Uherskému Hradišti-Starému Městu (Weligradu) * PhDr. 
Blanka Rašticová, Slovácké muzeum v Uh. Hradišti

17: 00  Slavnostní otevření 2. části stálé expozice Bydlení na blanenském zámku
18:00 Společenský večer s cimbálovou muzikou
Těšíme se na společné setkání s Vámi. 

 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

V síle Ducha * Charles Whitehead
Charles Whitehead nabízí opravdu výborné vysvětlení současného zájmu o osobu Ducha 

svatého. Ukazuje, že to není přechodná móda nebo něco navíc. Jde o naprosto podstatnou součást 
života současných křesťanů. Charlese si cením pro jeho vytrvalou službu mnohým, které učí žít 
jako věrné členy církve, životem plným Ducha.

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
** Vyšla  brožurka se svědectvím víry v Ježíše Krista věřících z našeho děkanátu. K tisku ji 

připravil Otec děkan Václav Trmač. Už teď se ukazuje, že se stala  povzbuzením pro vás i další 
známé, které chcete povzbudit. Je možné, že se podaří připravit další díl...?

** Děkuji všem, kdo se zapojili do měsíčních adorací Nejsvětější svátosti v kaplích naší 
farnosti. Prosíme od dar víry a její obnovu v naší farnosti. Zbývá ještě termín: 5.10.  Horní Lhota.

Farní pouti
Původně plánovanou podzimní pouť do Číhoště (na 21.9.) jsme se po dohodě s poutním 

výborem rozhodli přeložit na jaro 2014, abychom mohli lépe připravit program a blíže se seznámit 
s osobností kněze a mučedníka Otce Josefa Toufara. Děkujeme za pochopení!



SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2015 + PŘIHLÁŠKA

KDY: Svátost biřmování byla v naší farnosti udělována naposled v roce 2012. Další plánuje-
me v r. 2015. První info-setkání je v pátek 4.10. po večerní mši sv. na Katolickém domě! 

Další setkání v roce 2013: 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. a 13.12. vždy po mši svaté.  Mladší 
biřmovanci (cca do 20 let - na KD - vede O.Jiří a starší - na Staré faře - vede jáhen Oldřich). V rámci 
přípravy mladších biřmovanců  proběhne i formační víkend v Osové Bitýšce!

PROČ BIŘMOVÁNÍ: Příprava na přijetí této svátosti musí být dobrovolná a bez jakéhokoli 
nátlaku (např. rodičů). Má dát příležitost k tomu, aby si každý mohl vyjasnit své životní otázky a 
pak se svobodně rozhodnout, zda svátost biřmování přijme a stane se dospělým křesťanem.

VĚK: Pro ročníky 1997 (v roce 2015 musí dosáhnout minimálně 18 let) a starší .

přihlášku  odevzdat  DO KONCE ZÁŘÍ 2013  (během přípravy už to nejde, jedině až zase v roce 2016)

Jméno a příjmení:  ___________________________________________________________

Datum narození: ____________________________ 

Stav:  svobodný(á) * ženatý * vdaná *  ovdovělý-á * rozvedený-á

Místo (a datum?) křtu: ________________________________________________________

Bydliště:___________________________________________________________________

Kontakt (mobil): ________________(mail) _______________________________________

PŘIHLÁŠKA DO BIBLICKÉHO KURZU * Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV

Titul, jméno a příjmení uchazeče:

Přesná kontaktní adresa, PSČ: 

Telefon, mobil, e-mail: Datum narození*: 

Nejvyšší ukončené vzdělání (typ, obor a škola)*: 

Římskokatolická farnost (název a obec)*: 

V____________ dne podpis uchazeče
* nepovinné údaje; slouží k lepšímu nastavení kurzu pro účastníky.

Dobrovolný příspěvek: Na náklady kurzu můžete podle svých možností přispět
dobrovolným příspěvkem, a to přímo na přednáškách. Doporučená částka pro výdělečně činné: 
200 Kč = 40 Kč na jedno setkání. Doporučená částka pro ostatní: 100 Kč. Příspěvek není podmín-
kou účasti. Vyplněnou přihlášku zašlete do 20. 9. 2013 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační 
středisko, Petrov 8, 601 43 Brno, tel. 533 033 299, dolezelova@biskupstvi.cz

CENTRUM SV. MARTINA - KROUŽKY

roužek MO Českého včelařského svazu Blansko a farnosti sv. Martina:
Kroužek Krasový včelař

Děti, ale i mládež se pestrým způsobem - teoreticky i prakticky naučí základům včelaření na 
vlastních včelstvech a ve vlastní klubovně.

V pátek 15:15 hod.  na farní zahradě - první schůzka 13.9. 
Vedoucí Pavel Buchlovský, tel. 775877733

  

K



Kroužky zřizované Kolpingovou rodinou Blansko :

Zámečnický kroužek
V kroužku se členové učí opracovávat různé materiály a budou provádět drobné údržbářské práce 
ve farním areálu  Centru sv. Martina. 

Vedoucí kroužku: Josef Hebelka  
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 17. září 2013 v 16:00 hodin

Divadelní kroužek
V kroužku se členové učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné 
kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.

Vedoucí kroužku: Mgr. Vendula Zachovalová, t. 774276256, 
 Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 17. září 2013 v 15:45 hodin 

Kroužky leteckých modelářů I a II
V kroužcích děti a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších házecích modelů až po 
složitější dálkově řízené modely. 

Vedoucí kroužků: Michal Machač
Vložné: 300,- Kč
První schůzka: pondělí 23. září 2013 v 17:00 hodin

Kroužek chovatelů ovcí
V kroužku se děti učí starat o farní ovce a zpracovávat ovčí vlnu (základy praní vlny a předení na 
kolovrátku ve spolupráci se Senior pointem a několika maminkami).

Vedoucí kroužku: Jan Gryc
Vložné: 50,- Kč
První schůzka: pátek 20. září 2013 v 15:30  na farním dvoře

Zahradnický kroužek
V kroužku se děti učí základům pěstování ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky. 

Vedoucí kroužku: Ing. Jitka Svobodová, Zlata Prudká  
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pondělí 9. září 2013 v 16:00 hodin

Kroužek „tvořivé ruce“
V kroužku děti a mládež vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou.

Vedoucí kroužku: Markéta Kolářová
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek 20. září 2013 v 18:30 hodin

Výtvarný kroužek
V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, pracují s hlínou.

Vedoucí : Jana Vaňková, Marta Mrázková, tel. 736529249, 
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: středa 18. září 2013 v 16:30 hodin

Elektrotechnický kroužek
V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky. 

Vedoucí: ing. Ivan Mrázek, ing. Michal Mrázek, t. 603244141, 
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: úterý 17. září 2013 v 15:00 hodin

Řezbářský kroužek
V kroužku se členové učí zvládat řezbářské techniky.

Vedoucí kroužku: Ladislav Nečas
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: Čtvrtek 19. září 2013 v 16:00 hodin

s farností sv. Martina

v.zachovalova@seznam.cz

vankova.bk@seznam.cz

mrazek.ivan@centrum.cz



Klub pohybov?ch aktivit ml?deþe v p??rod?
Klub zve od jara do podzimu na v?pravy do p??rody, splouv?n? ?ek, pr?zkumy jeskyn? a dalð? 
pohybové aktivity. V zim? se pravideln? sch?z?me na bazénu, nejde vðak o kurzy plav?n?, ale 
sp?ð o skotačen? a hry s r?zn?mi pom?ckami. Ðikovné d?vky a kluci od deseti let, kte?? cht?j? 
n?co zaj?mavého proþ?t, se mohou p?ihl?sit i na jednotlivou v?pravu. Akce jsou nesout?þivé, 
?častn?ci vðak mus? p?ekonat r?zné p?ek?þky, které vyþaduj? vytrvalost, spolupr?ci a 
soust?ed?n?. Naðe akce se konaj? jednou za m?s?c v sobotu nebo v ned?li. Snaþ?me se, aby se 
term?nov? nep?ekr?valy s ostatn?mi akcemi pro ml?deþ. 
Pozv?nky a podrobné informace zve?ej?ujeme na n?st?nce, na  a na 

. 
P?ihl?ðky na: .
Klub vedou manþelé Mat?novi ve spolupr?ci s odborn?mi instruktory. 

Krouþky provozuj? svoji činnost v prostor?ch staré fary  Centru sv. Martina na ul. Komenského 
14, Blansko. P?ez?vky s sebou!!! P?ihl?ðky do krouþk? odevzd?vejte Ing. Josefu Kupč?kovi, Ing. 
Ivanu Mr?zkovi nebo vedouc?m jednotliv?ch krouþk?.

Velké pod?kov?n? vđem dosp?l?m, kte?? vedou z?jmové krouţky, vyučov?n? n?boţenstv? i dalđ? 
aktivity ve svém volném čase a zdarma, z l?sky k P?nu Jeţ?đi. A? jim to  vynahrad? svou milost?!

www.kolping.uvadi.cz
www.farnostblansko.cz

kolping.blansko@seznam.cz

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ A DALŠÍ AKTIVITY NAŠÍ FARNOSTI PRO DĚTI

Místo Skupina Den Hodina  Vyučující 

1. roč  ST 12:00  R. Klimešová ZŠ  
Erbenova 2. – 4. roč   ST 13:00 R. Klimešová 

1. – 2. roč  ST 11:50 M. Musilová ZŠ  
Dvorská 3. – 5. roč   ST 13:00  M. Musilová 

1. roč  ÚT 12:00  J. Vaňková 

2. roč   PO 12:00 A. Babková 

3. roč  ÚT 13:00 J. Vaňková 

ZŠ  
Masarykova 

4. – 5. roč  ÚT 13:00 Š. Daňková 

1. – 2. roč  ČT 11:55  E. Šebelová ZŠ  
Salmova 3. – 5. roč  ČT 12:50  E. Šebelová 

prima – sekunda 
žáci 6.-7. tříd ZŠ 

PÁ 14:00  O. J. Kaňa  

tercie – oktáva 
Gymnázium 

žáci 8.-9. tříd ZŠ 
PÁ 14:00  j. O. Němec 

Dolní Lhota       1. – 4. roč  ÚT 13:30 J. Dobešová 

Olomučany       1. – 4. roč PO 14:30 H. Spieglová 

       1. – 2. roč ÚT 13:30 M. Pokorná 
Ráječko 

       3. – 5. roč PO 13:30 O. J. Kaňa 

Sedmikrásek – 
předškolní 

PÁ 16:45 T. Zachoval 

Ministranti PÁ 16:45 Vedoucí 
Centrum  
sv. Martina 

Dětský chrám sbor SO 16:00  
 



ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Dny Evropského (kulturního) dědictví
** 14. - 15. září 2013 ** kostely Blansko, Adamov, kaple Spešov

V rámci European Heritage Days jsou zpřístupněny nejrůznější kulturní památky. Ve 
spolupráci se Střední gastronomickou školou Blansko zajišťujeme průvodcovskou službu             
v kostelích Blansko, Adamov a Spešov.

Světelský podzim v Adamově
** 26. září 2013 ** kostel Adamov

Na tradičním svátku hudby “Světelský 
podzim” bude hostem pěvkyně Martina Kociánová 
s mozartovským triem.

Svátost nemocných - společně v kostele
** 17.  září 2013 ** 17:30   Spešov
** 25.  září 2013 ** 17:45   Blansko
** 13. října 2013 ** 10:45   Olomučany

Národní svatováclavská pouť
** 27. - 29.  září 2013 ** Stará Boleslav

Bližší podrobnosti s pozvánkou najdete na 
www.svatovaclavskapout.cz/program

Národní pouť do Svaté země
** listopad  2013 ** poutní místa v Izraeli

Bližší podrobnosti s pozvánkou najdete na 
www.narodnipoutdosvatezeme.cz

Víkendové soustředění ministrantů
** 11. - 13. října  2013 ** fara  Adamov

Rodiče ministrantů prosíme, aby klukům umožnili volný víkend.

Dušičkové pobožnosti
** 3. listopadu 2013 ** hřbitovy farnosti

Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko 
(ekumenická) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.

* * *

Závěrem:  Biskupství brněnské k majetkovému narovnání

 Připomínáme, že na stránkách brněnského biskupství je rubrika „Jak dále? (po 
majetkovém narovnání)“ www.biskupstvi.cz/jak-dale, kde jsou zveřejňovány konkrétní 
informace o výhledech a finančních plánech brněnské diecéze. Podobně informuje i Česká 
biskupská konference na stránkách www.sluzbaverejnosti.cz


