Úvodní slovo Otce biskupa
Advent je dobou nejen očekávání, ale i usilovného hledání cesty. Cesty k domu, kde mohu
utišit svůj hlad po lásce, po naději a po pokoji. Prorok Micheáš píše, že právě v tomto Domě chleba
hebrejsky Betlémě objevíme, jak je nám se svou štědrostí Pán blízko, aby utišil všechny možné
formy našeho hladu. Jak jej ale najít a neminout? Každý adventní den se můžeme orientovat podle
ukazatelů cest, kterými jsou slova a postoje proroků, stejně jako dalších lidí, kteří v průběhu dějin
cítili vůni chleba nabízeného Bohem a toužili po něm. Evangelista Lukáš popisuje setkání dvou žen
v judské vesničce Ain Karim. Obě očekávají narození dítěte a radují se z toho, co krásného vidí
jedna na druhé. Obě vědí, že pramenem štěstí té druhé je Bůh. Až zahlédneme Boží obdarování u
toho, kdo je nám blízko, a budeme se z toho radovat, pak to bude důkazem, že jdeme dobře. Že jsme
nepřehlédli jeden z ukazatelů dnešní cesty a že také my dojdeme do Domu chleba. Do Betléma, kde
Bůh sám utiší každý náš hlad.
(Z knihy Mons. Vojtěcha Cikrleho Vánoční variace)

Dotaz Otce Jiřího
Našel jsem fotku z r. 1975 a začalo mně vrtat hlavou. Nevíte, proč na nás musel Mikuláš
vodívat i “čerty” a dnes za dětmi do kostela chodí jen s anděly?? (Odpověď mi raději neposílejte :-)

PROSBA PAPEŽE FRANTIŠKA K RODINÁM Z NAŠÍ FARNOSTI!
Papež František svolal na podzim roku 2014 mimořádnou synodu o rodině, která má pomoci
„hlásat evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny“. Přípravný dokument, jehož
součástí je i dotazník, chce umožnit místním církvím, aby se aktivně podílely na přípravě této
synody. Dotazník je určen k distribuci do všech farností. Přípravný dokument s dotazníkem je ke
stažení na webových strákách Národního centra pro rodinu ČBK: www.rodiny.cz

POZN: prosím manželská společenství, aby si dokument a dotazník stáhla
z internetu a zkusila vypracovat odpovědi nejpozději do 8.12.2013! Děkuju! Otec Jiří

POZVÁNKY - od nás
Rodinné centrum Blansko
NOVINKA: Kurz partnerství v Blansku: termíny setkání: 11. 1., 15. 2., 22.3. a 12. 4. 2014
Kurz partnerství (”sobotní”) bude probíhat vždy jen v sobotu, v čase od 8.30h do 19.30h ve
výše uvedených termínech. Závěrečný termín 12. dubna bude ještě společně s účastníky kurzu
projednán. Kurz bude programově obdobný jako "víkendový" Kurz partnerství v Osové Bítýšce
(Diecézní centrum života mládeže Brno). Seriál čtyř sobotních setkání pro páry, které hledají, jak
dobře prožívat období známosti a jak se připravovat na manželství.
Prostor je věnován mimo jiné tématům: Partnerské komunikaci, sebepoznání, sexualitě,
praktickým zkušenostem z manželství... Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy,
skupinovou práci a má dostatek prostoru i jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter).
Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manželství, je vhodný pro všechny bez
ohledu na jejich osobní postoj k víře.
Kurz vedou manželé Mgr. Bc. Milana Vykydalová (pastorační asistent Brněnské biskupství) a
RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko). Kontakt, informace o Kurzu partnerství,
přihlášky: email: milana.vykydalova@centrum.cz a mobil: 736 60 64 68.

Příprava na biřmování
bude pokračovat vždy v pátek od 18:30 na KD ”mladší” a na Staré faře ”starší”
Termíny:
** leden: 10. a 24.
** únor: 7.!, 14. a 28.
** březen: 14. a 28.
** duben: 11. a 25.
** květen: 16. a 30.
** červen: 13. a ...

Příprava na první svaté přijímání 2014
Pro děti od 2. tříd ZŠ (dospělí se mohou rovněž přihlásit, příprava bude individuální).
Termíny: 1. sv. smíření: 7.6. sobota 8:00 ** 1. sv. přijímání: 8.6. neděle 8:45 ** Pouť do
Bílé Vody: sobota 24.5. od 7:00 z nám. Republiky
Schůzky: vždy v pondělí v 15:30 v přísálí Katolického domu. Termíny: blok o sv. smíření:
10., 17., 24., 31. březen, 7. duben; blok o svatém přijímání : 28. duben, 5., 12., 19. a 26. květen.
Přihlášku si vyzvedněte v novém roce v sakristii a vyplněnou odevzdejte Otci Jiřímu
nejpozději do neděle 2.3. 2014. Zahájení přípravy: pondělí 10.3.2014 v 15:30, KD v Blansku.
Nutná účast jednoho z rodičů nebo aspoň dospělý doprovod! S sebou potvrzení o křtu dítěte.

Zimní spánek outdoorového klubu Kolpingovy rodiny?
Zimní spánek je dobrý pro netopýry a medvědy. My jsme však stále čilí a (pod)zimní
plískanice ani čerstvý sníh nám nebrání v dalších aktivitách. Scházíme se na bazéně k různým hrám
ve vodě a kolem ní. První prosincovou neděli (1.12.) se navíc budeme potápět a v lednu (sobota
18.1.) vyrazíme do jeskyní. Podrobnosti o našich akcích, pozvánky, přihlášky a termíny najdete na
www.kolping.uvadi.cz Pro děti a mládež od 10 do 18 let.

Klub aktivních seniorů Blansko - KLAS
Schází se vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hod. na Centru sv. Martina, Komenského 14. Zve
ty, kterým je 55, 99 i víc a chtějí se pobavit, zasmát i něco dovědět. Nejbližší akce:
11. 12. 2013 - Vánoční přání - Ubrousková technika
8. 1. 2014 - Poutní místa - Stará Boleslav
22. 1. 2014 - Zdobení pantoflí
5. 2. 2014 - Poutní místa - Svatý Kopeček
19. 2. 2014 - Výroba svíček
5. 3. 2014 - Poutní místa - Sloup
19. 3. 2014 - Ozdoba na šaty

Posezení nad Biblí - nejen pro lektory
Setkání lektorů a posezení nad Biblí s oblíbeným biblistou Otcem Pavlem Kopeckým se koná
v pondělí 2.12.2013 v 18.30 hod. v kostele. Přijďte načerpat z Božího slova do adventních dnů.
Zveme i ostatní zájemce.

Anonymní alkoholici
Skupinka abstinujících alkoholiků se schází na mítincích každý pátek. Snaží se navzájem
povzbudit. Nejde o křesťanské, ale o společenské setkání. Prostor jim k tomu poskytuje naše
Charita na Okně dokořán (Komenského 19) v době od 17:30 do 18:30 hod. Kontakt: Jirka
603170835 a Tomáš 603781471.

POZVÁNKY - odjinud
Půjdem spolu do Betléma
“Půjdem spolu do Betléma” je název výchovně vzdělávacího programu pro první stupeň
základních škol, který pro období adventu 2013 připravila farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v
Brně v období od 3. do 20. prosince 2013 vždy od úterý do pátku v kryptě katedrály na Petrově v
Brně. Začátky programu jsou v 9:30, 10:30 a 11:30 hodin, délka je 50 minut. Program je
koncipován pro skupiny v počtu max. 30 žáků. Cena programu činí 30 Kč za žáka, pedagogický
doprovod má vstup zdarma. Na závěr programu obdrží žáci jako dárek papírový betlém k
vystřižení. Objednávky: na čísle 731 404 000 nebo e-mailem na petrov@petrovinfo.cz

MSKA zve:
Prof. P. Tomáš Halík v Brně
“Náboženství a postmoderní myšlení” je název přednášky Mons. Tomáše Halíka ve středu 16.
prosince v 17:00 hodin v Brně, v posluchárně P31, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno.

Proč církev zakazovala úrok
Co mají společného André Breton, Michelangelo, Adam Smith a Savonarola? Ing. František
Svoboda, Ph.D., katedra veřejné ekonomie, ESF MU přednáší ve středu 27. listopadu v 18:00 v
Brně, v posluchárně P31, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno.

Konference: Péče o duchovní potřeby nemocných
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16 v Brně pořádá dne 17. ledna 2014 v
Brně (Údolní 39) konferenci, která je určena všem nelékařským pracovníkům. Konference je
věnována tématu “ Péče o duchovní potřeby nemocných“. Sestra ošetřující dlouhodobě ležící
pacienty vnímá bezútěšnost situace, a pokud pacient nemá blízkou osobu, je sestra jediným
pomocníkem pro jakoukoliv útěchu. Řada sester bere své povolání jako poslání, a právě pro tyto
sestry je seminář nejvhodnější. Může to být také účinný prostředek proti syndromu vyhoření.

Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Brně
Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Brně proběhne dne 4. února 2014 od 9.30
do 17.30 hodin.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Vychoval mě gangster / P. René-Luc
Nic nenahrávalo tomu, že se kdy René-Luc stane knězem. Svému povolání byl ještě na hony
vzdálen i onoho podzimního večera v listopadu roku 1979, kdy byl svědkem toho, jak se jeho
nevlastní otec uprostřed ulice zastřelil; právě ho propustili z vězení. Tento traumatický zážitek
navazuje na léta bouřlivého dětství. René-Luc, který vlastního otce vůbec nepoznal, se rychle stává
mladistvým zločincem - navzdory lásce své matky, která se ze všech sil snaží obstarat pět dětí.
Cesta z kopce se zarazí až tehdy, když se setká s kazatelem Nickym Cruzem. Vyslechne jeho
svědectví o setkání s Kristem a zasáhne ho Boží milost, takže se rozhodne změnit svůj život a
odevzdat ho Bohu. Setkává se s hnutím charismatické obnovy a spolu s dalšími jede povzbudit
křesťany do válkou zmítaného Libanonu, svědčí o své víře před tisíci mladými, zakládá jednu z
prvních katolických rockových kapel ve Francii a stává se duchovním synem Jana Pavla II. Roku
1994 je vysvěcen na kněze. Hledá a nalézá i svého fyzického otce. Knížka Vychoval mě gangster je
strhujícím příběhem víry a naděje, který potvrzuje, že Boží milost umí psát rovně i po křivolakých
řádcích.

Vánoční tajemství / Edita Steinová
„Křesťanská tajemství jsou nedělitelným celkem. Když se člověk pohrouží do jednoho, je
doveden ke všem ostatním. Tak vede cesta z Betléma nezadržitelně na Golgotu, od jesliček ke
kříži.“ (Edita Steinová) Tajemství vtělení v sobě zahrnuje všechny základní pravdy duchovního
života, žitého v milosti, skrývá v sobě jako v zárodku celou „hloubku i výšku, šířku i délku“
Kristovy lásky, ale tím i křesťanova života. „Co znamená Boží synovství? Být malý a zároveň
velký. Znamená to zcela vyjít ze sebe sama, z úžiny vlastního života, a vrůstat do šířky života
Kristova.“ Drobný, ale obsahem velice hutný text Vánoční tajemství předkládáme čtenářům v
novém překladu. Edita Steinová zde zdůrazňuje pokoj, který narozením Božího Dítěte přichází do
lidských srdcí, je však vzdálena jakémukoli lacinému sentimentu, vždyť po svátku Narození
Božího Syna následují svátky prvních mučedníků: „Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce
souvisejí. (…) Před Dítětem v jesličkách se tříbí duchové .“

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

Křesťanské Vánoce
Naše diecéze nabízí přehled nejrůznějších aktivit spojených s adventem a vánocemi, tak jak je
připravily a prožívají naše farnosti. Chcete-li (zejména s dětmi) této nabídky využít, najdete bližší
informace na adrese www.KrestanskeVanoce.cz

Výběrové řízení
Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa stavebního technika s
pracovištěm v Brně. Termín uzávěrky přihlášek je 4. 12. 2013. Podrobnější informace o pracovní
náplní a požadavcích na uchazeče jsou na: krokusova@biskupstvi.cz

“Pomáhat je v módě” 2014 a “sbírka věcí možných i nemožných” 2013
Naše tradiční charitativní módní přehlídka “Pomáhat je v módě - pomozte i vy” se bude konat
v sobotu 15. března 2014 na Dělnickém domě. Doprovodnou akcí bude i letos dobročinný blešák.
Již o víkendu 7. - 8. prosince 2013 můžete v době od 14 do 18 hod přinést na Starou faru nepotřebné
předměty vhodné do Blešího trhu (od funkční elektroniky po staré knihy, hračky...) Děkujeme!!

TIPY na ORIGINAL vánoční dárek:
Nové CD - MARTINI band
BLANSKO - MARTINI band plánuje vydání svého prvního průřezového CD. Slavnostní
břest bude včas ohlášen.

Nové CD - Na křídlech Zefýru
ADAMOV - Karlova skupina a adamovský chrámový sbor vytvořili autorské CD, postavené
na verších zapomenutého rousínovského básníka. Slavnostní břest se uskuteční o hodové neděli
(ke cti sv. Barbory) 8. prosince po mši sv.

Dárkové předplatné:
Udělejte radost svým dětem a vnukům předplacením časopisu NEZBEDA.
Objednávky na: Redakce NEZBEDA, Divadelní 6, 760 01 Zlín , tel.: 739 344 031 ** mail:
info@casopisnezbeda.cz ** Roční předplatné: 187 Kč (lze doobjednat i stará čísla).

Udělejte radost svým dcerám a slečnám ročním předplatným časopisu IN!
Roční předplatné sestává z 11 čísel: 11 čísel časopisu IN! bez dárků: 363 Kč. 11 čísel časopisu
IN!, z nichž 3 obsahují dárek: 420 Kč. ** Kontakt: tel. 480 023 408-9, 775 598 604, mail:
objednavky@in.cz a nebo adresa: Vydavatelství IN s.r.o., Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.

Zabouchněte dveře bulváru a objednejte si křesťansky laděný tradiční
rodinný časopis Naše rodina
Objednávky: 1. Na bezplatné telefonické lince České pošty 800 300 302 ** 2. V redakci
týdeníku Naše rodina na telefonu 224 932 034 ** e-mailu: rodina@rodinaonline.cz ** 3.
Formulářem na: www.rodinaonline.cz/predplatne.php ** Roční předplatné: 1595 Kč.

Dárkové poukazy Karmelitánského nakladatelství
Když nevíte, jakou knihu vybrat coby dárek, darujte knižní poukaz Karmelitánského
nakladatelství. Umožníte obdarovanému vybrat si knížky podle vlastního vkusu a nejít pro ně
daleko. Lze jej zakoupit u sousedů: v Boskovicích má Karmelitánské nakladatelství nedávno
otevřené knihkupectví kardinála Špidlíka a využít tam rovněž nebo v internetovém knihkupectví.

Povídání o stvoření s kapičkou
Autoři půvabné publikace o stvoření světa pro děti: Alena Vráblíková (text, verše) a Jiří
Vráblík (ilustrace) ji nabízejí zejména rodinám s dětmi. K dostání u autorů.

ZÁŽITKY a SVĚDECTVÍ
Včelaři na výstavě
V neděli 29. 9. 2013 se včelařský kroužek mládeže ZO ČSV Blansko, který se schází
pravidelně v Centru sv. Martina, zúčastnil včelařské výstavy v Buchlovicích. Výstava byla velmi
pěkně připravená a zorganizovaná. Už před vstupem jsme si mohli na schodech přečíst krásné
básničky, nechyběly ani obrázky. Ochutnali jsme med a medové pečivo, pro dospělé tu zase měli
připravenu voňavou medovinu. Podívali jsme se na staré typy úlů, prosklený úl se živými včelami,
všemožné pomůcky včelaře i na výrobu svíček z včelího vosku. Buchlovičtí včelaři nás srdečně
přivítali. Pan Smatana, vedoucí včelařského kroužku v Buchlovicích, nám dokonce vysvětlil, k
čemu jaká včelařská pomůcka slouží. Výstava se nám všem velmi líbila. V Buchlovicích nás také
příjemně překvapilo to, že tamější kostel je zasvěcen sv. Martinovi stejně jako u nás. Stihli jsme
však jen konec bohoslužby. Protože jsme měli ještě chvíli času, navštívili jsme také buchlovický

zámek. Překrásná byla i jeho zahrada. Zde jsme si prohlédli spoustu cizokrajných a zajímavých
stromů. Potom už jsme namířili rovnou domů. Celá tato naše první společná akce se nám velmi
zdařila. Doufáme, že i my v Blansku někdy uspořádáme pro vás také tak pěknou včelařskou
výstavu.

V Božích rukách
„Nedělej si zbytečné starosti. Pamatuj si, že ty, manžel i děti, všichni jste v Božích rukách.“
Tak to byla slova, která jsem uslyšela, když jsem odcházela na začátku září od svaté zpovědi. To
jsem ještě nevěděla, jak moc mi tato věta pomůže, abych v klidu přestála několik dní velké
nejistoty.
Letos v září jsem hmatatelně pocítila, jak nás všechny Bůh chrání a vede. Začalo to brzy ráno
v pátek 6. září, kdy se narodil náš syn Jirka. Díky dobrému rozhodnutí porodní asistentky (věřím
tomu, že ji vedl Duch svatý), byl porod hladký a zotavovala jsem se po něm velmi rychle. Jiřík se
zdál zdravý a v pořádku. Prožívali jsme krásné chvíle do té doby, než nám paní doktorka sdělila, že
bude potřeba Jirku lépe vyšetřit ohledně ohraničeného podkožního útvaru na levém boku. Proto
Jirku hned odpoledne převezli na novorozenecké oddělení do Dětské nemocnice v Brně. Mě s ním
převézt nemohli, protože Dětská nemocnice nemá porodnici a není tam nikdo, kdo by se o
maminky po porodu mohl starat.
A tak jsem měla dosti mizerné vyhlídky. Jiřík sám v Brně, já sama v Boskovicích. Co se bude
dít, co se ze všech vyšetření vyklube a jak dlouho to bude trvat, to nikdo nevěděl. V té nejistotě na
pokoji mi v hlavě vyvstalo: „Nedělej si starosti, jste v Božích rukách.“ A to mě dodalo mnoho síly.
A nezůstalo jen u duchovní útěchy.
Hned druhý den po porodu se boskovická porodnice rozhodla, že mě propustí, protože jsem
úplně v pořádku. Pak za mnou přišla paní primářka se sdělením, že klidně mohu už v neděli
nastoupit jako doprovod k Jiříkovi v brněnské nemocnici. Ubytování jsem měla přímo na oddělení.
Jsou tam jen tři místa a jedno bylo pro mě. Vyšetření v Brně trvala jen několik dní i proto, že se hned
druhý den uvolnilo místo v pořadníku čekajících. Z podkožního útvaru se pak nevyklubalo nic
hrozného, žádná operace nebyla potřeba a bylo nám řečeno, že to samo vymizí.
Příliš pěkně naplánováno, než aby to všechno byly jen dobré náhody…nemyslíte? Já myslím,
že pomohly i modlitby Vás všech, kteří jste o nás věděli. Moc vám všem děkujeme.
Ještě mě napadá otázka, proč jsem se vlastně na novorozenecké oddělení dostala? Jiřík zde
byl nejlehčí případ. Všechna miminka byla většinou nedonošená, před operací nebo po ní a jejich
rodiče strávili v nejistotě mnohem více dní než já. Setkala jsem se zde i s rodiči z Blanska, jejichž
dcera se zde léčí od porodu už pět měsíců a co s ní bude dál, to nikdo neví. Asi jsem tam měla být,
abych se s těmito lidmi setkala a abych Vám to mohla sdělit. A proto Vás prosím, modlete se mnou
za tyto děti i jejich rodiče. Je to potřeba.
Anna Půlkrábková

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Adventní roráty * úterky a čtvrtky v 5:30 * kostel
Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 3.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby.
Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.

Adventní prodeje Charity Blansko * neděle od 7:00 do 10:00 * farní dvůr
Po celý advent (vždy v neděli od 7:00 do 10:00 v “čajovně “ ve dvoře fary) si můžete zakoupit
výrobky dílen naší Charity a tak podpořit její službu.

Setkání lektorů * pondělí 2.12. v 18:30 * kostel (nebo KD)
Všem lektorům (i bývalým) přednáší k prohloubení znalosti Písma sv. Otec Pavel Kopecký.

Ekumenické zahájení adventu * čtvrtek 5.12. v 19:00 * Stará fara - Senior point
Zástupci křesťanů z Blanska se sejdou zahájit advent společně modlitbou.

Návštěva svatého Mikuláše * pátek 6.12. v 17:45 * kostel
Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Děti, přiveďte s
sebou i svoje kamarády ze školy nebo ze školky! Zpěvem doprovází MARTINI band.

Sbírka věcí možných i nemožných * 6. - 7. 12. od 14:00 do 18:00 * Stará fara
“Dealeři naděje” - spolu s farností - organizátoři charitativní módní přehlídky Pomáhat je v
módě - pomozte i vy, ji plánují na sobotu 15. března 2014. Již v prosinci ale prosí o dary do
dobročinného Blešího trhu, který bude součástí uvedené akce. Můžete darovat nepotřebné věci, od
funkční elektroniky po knihy, oblečení, gramodesky, keramiku a pod.

Vánoční dílna: Dárky od srdce * sobota 14.12. od 8:30 do 12:00 * Katolický dům
„Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce.“ Malí i větší si mohou
dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši
věku… Přezůvky s sebou.

Vánoční strom v Lažánkách * sobota 14.12. v 15:30 * Blansko-Lažánky
U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Doprovodný program: zpívání místního sboru, výstavka betlémů paní N. Parmové, prohlídka
lažáneckého betléma proběhnou v kapli. Tamtéž bude připraveno malé občerstvení.

Muzika pro adventní povzbuzení * neděle 15. 12. v 16:00 * kostel
Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů.

Kostelní betlém pro děti * úterý 17.12. - pátek 20.12. od 9:00 do 12:00 * kostel
Rodiče a dědečci s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce. Zatím
v něm bude chybět Ježíšek, který se „narodí“ o půlnoční.

Betlémské světlo * pátek 20.12. v 17:45 * kostel
Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na „dětskou mši svatou“ do kostela.
Svíčky čajovky budou k dispozici, sebou lucerničku.

Vánoční svátost smíření * neděle 22.12. od 14:30 do 18:00 * kostel a Katol.dům
Srdečně zveme ke svátosti smíření. Kněží (asi 11) budou zpovídat v kostele a na Katolickém
domě v sále. V předsálí bude probíhat prodej křesťanské literatury.

Betlémské světlo na radnici * pondělí 23.12. po celý den * radnice
Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na radnici, kde o ně budou pečovat naši
skauti. Rozdávání doplní doprovodný kulturní program.

Kostelní betlém * 25. a 26.12. od 10:00 do 16:00 * kostel (vstup přes dětskou kapli)
Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven
dárek. Pozvěte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!

Živý betlém * 25.12. v 14:30 * park u zámku
Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Z programu: Svatá Rodina (T. a E. Hlouškovi),
pastýři (prosíme rodiče, aby vypravili kluky za pastýře a děvčata za selky a potom jim pomohli
rozdávat farní PF). Kromě farních oveček a vánoční scénky vystoupí Drahánek ze sZUŠ a sbor
MARTINI band. Pro všechny zajištěn horký čaj.

RASTISLAV - vánoční koncert * 26.12. v 16:00 * kostel
Tradiční koncert souboru Rastislav a hostí. Zazní: Jan Křtitel Vaňhal: Missa Pastoralis a Karel

Stecker: Koleda. V předprodeji (Info kancelář Blanka, Rožmitálova, Blansko) místenky k sezení.

Blanenský spolek Rastislav - mše svatá za všechny členy * 3.1. v 17:45 * kostel
Výroční bohoslužbu za živé a zemřelé členy významného blanenského čtenářskozpěváckého spolku doprovodí jeho historický nástupce, smíšený pěvecký sbor Rastislav.

Tříkrálová sbírka 2014
Oblastní charita Blansko se připravuje na další ročník Tříkrálové sbírky konané 1. - 14. ledna
2014. V letošním roce z ní podpořila např.: odstraňování následků letních povodní, nepřetržitou
celorepublikovou krizovou Linku pomoci, lidi v hmotné nouzi, zejména maminky s malými dětmi.
Příští rok by se chtěla zaměřit například na: podporu ohrožených rodin a mezigeneračních vztahů,
na Domácí hospicovou péči a dále také na Linku pomoci... Díky za vaši pomoc!!

Tříkrálový koncert * neděle 12.1.2014 v 15:30 * kostel Olomučany
Srdečně zveme na dobročinný tříkrálový koncert na podporu sbírky pro Charitu. Vystoupí Jiří
Vráblík s hosty a MARTINI band.

„S MARTINI do nového roku“ * neděle 19.1.2014 v 17:00 * Katolický dům
Srdečně zveme na novoroční koncert sboru dětí a mládeže MARTINI band. Vstupné
dobrovolné na podporu vydání CD tohoto sboru.

BOHOSLUŽBY o Vánocích v naší farnosti:
24.12. Štědrý den * 16:00 * Olomučany
„Půlnoční“, zejména pro rodiny s dětmi.
24.12. Štědrý den * 23:00 * Blansko
„Půlnoční“ mše svatá, zpívá velký chrámový sbor.
25.12. Hod Boží vánoční * 7:00 a 8:45 * Blansko * (Olomučany 10:45 BS)
Na druhé mši svaté v Blansku zpívá velký chrámový sbor.
26.12. Svátek svatého Štěpána * 7:00 a 8:45 * Blansko
V 7 hod slavná mše svatá v latině! Ministruje “stará garda” a srdečně zve i staré nováčky!!
26.12. Svátek svatého Štěpána * 10:45 * Olomučany
Mše svatá, zpívá velký chrámový sbor.
29.12. Svátek Svaté Rodiny * 7:00 a 8:45 * Blansko * (Olomučany 10:45 BS)
Bohoslužby za rodiny s požehnáním manželům, rozvedeným i ovdovělým.
31.12. Svátek sv. Silvestra * 15:00 * Spešov a * 16:30 * Blansko
Mše svatá s poděkováním za rok 2013, s prosbou o Boží požehnání do roku 2014.
1.1.2014 Slavnost Panny Marie Nový rok * 7:00 a 8:45 * Blansko * (Olomučany 10:45 BS)
Slavnostní bohoslužby s požehnáním do nového roku.
Redakce Pláště děkuje všem přispěvatelům, přeje požehnané Vánoce i Nový rok a doufá, že i
v dalším roce budete nejen nadále informovat o Vašich aktivitách, ale že se s námi rozdělí i
ostatní o své duchovní zážitky.

