Odevzdání se Božímu milosrdenství

Úvodní slovo Otce biskupa - ke 100. Výročí začátku První světové války
Milé sestry, milí bratři,
v letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) sté výročí začátku První světové války.
Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a skončila příměřím na všech frontách 11. listopadu 1918.
Během této doby bylo mobilizováno více jak šedesát milionů vojáků, z toho necelý milion občanů
naší vlasti. Odhaduje se, že jich na různých bojištích Evropy, Asie i Afriky padlo téměř dvě stě tisíc.
Mnoho dalších se vrátilo s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce rozvrácena nejen
životními ztrátami svých blízkých, ale i sociálními, ekonomickými a společenskými důsledky
válečného konfliktu. Nejtěžší válečné následky spočívaly v rozpadu pozitivních hodnot, jako je
vzájemná úcta mezi lidmi, chápání manželství atd., které byly do té doby všeobecně přijímány. V
nebývalé míře se také rozpadlo základní náboženské cítění a víra v milujícího Boha. Válkou se také
otevřela cesta k socialistické revoluci v Rusku i k mnoha dalším skutečnostem, jejichž následky
přetrvávají. Je proto vhodné a potřebné si tyto skutečnosti připomenout, pomodlit se za všechny
oběti a poukázat na zlo, které se nás dodnes dotýká. Prosím kněze, aby jako místní církev pozvali k
bohoslužbě ... občany své farnosti, představitele obcí, ředitele škol, spolky atd. Poraďte se ve svých
farnostech a buďte iniciativní. Téměř v každé obci se nachází na náměstí nebo hřbitově památník
padlých z První světové války. Věnujte co nejvíc tomu, aby tyto akce byly co nejdokonalejší po
vnější i obsahové stránce. V katedrále sv. Petra a Pavla bude pietní mše sloužena ve čtvrtek 19.
června 2014 v 17.30 hodin. Všichni jste zváni i se svými farnostmi.
V modlitbě provází a požehnanou postní dobu přeje
Váš biskup Vojtěch
(ACEB 2-2014)

POZNÁMKA: v naší farnosti bude za oběti této války obětována mše sv. v pátek 4.7.2014.

POZVÁNKY - od nás
Dny modlitby za dar a obnovu víry v naší farnosti
Loni, v Roce víry se osvědčilo, že během roku se po celý jeden den konala v některé z kaplí
naší farnosti celodenní modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Smyslem byla duchovní
solidarita místních s celou farností a modlitby za obnovu víry v našich rodinách a za dar víry v
našich obcích. Letos jsme se rozhodli v této tradici pokračovat podle následujícího rozpisu. Jde
většinou o první soboty v měsíci. Není-li uvedeno jinak, v 9 hod. bude vystavena Eucharistie a v 16
hod. bude adorace zakončena požehnáním. Prosíme místní, ale i ze sousedních obcí, aby si rozepsali půlhodinové služby.
Rozpis: (1.3. Penzion Písečná), 5.4. Senior centrum, 3.5. Spešov, 7.6. Olomučany, 6.7.
Lažánky (neděle:12-16h), 2.8. Ráječko, 6.9. Olešná (9-15h), 4.10. Horní Lhota.

Rodinné centrum Blansko
Dovolená pro rodiny - Manželská abeceda
Týdenní pobyt určený pro všechny manželské páry včetně seniorů, věk a počet dětí není
rozhodující. Dopolední program je oddělen pro rodiče a děti. Rodiče se společně s lektory věnují
partnerskému vztahu a jeho prohlubování. Děti pod vedením animátorů hrají hry, chodí na výlet,
soutěží a užívají si legraci přizpůsobenou věku. Odpoledne je určeno pro volný rodinný program.
Středa je rodinný den, tj. od rána rodina prožívá čas společně.
Místo konání: Velehrad - Domov mládeže Stojanovo gymnázium * Termín: 10. 8. 16. 8. 2014
* Cena: 3400,- ubytování s plnou penzí ... 2700,- ubytování s plnou penzí poloviční porce ... 2700,ubytování s plnou penzí - celá porce děti do 12 let ... 2200,- ubytování s plnou penzí poloviční
porce děti do 12 let ... 1000,- poplatek za děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu.
Přihlášky a informace: www.rcblansko.cz , milana.vykydalova@centrum.cz

Rodiny sobě - odpoledne plné hudby
Letos jsme se rozhodli oživit zajímavou akci, která se ve farnosti konala před více než deseti
lety s názvem “Farnost sobě”. Dal jsme jí název “Rodiny sobě” a ve spolupráci s Rodinným centrem zveme všechny malé i velké muzikanty z naší farnosti i z řad jejích příznivců, aby předvedli
krátkou skladbou své hudební umění a předali tak kytičku maminkám a babičkám a udělali radost
rodinám a všem ostatním!
Prosíme všechny, kteří ovládají zpěv nebo hudební nástroj, ať se do Velikonoc ozvou paní
Vendule Zachovalové, osobně nebo na v.zachovalova@seznam.cz .Více na: www.rcblansko.cz

Příprava na biřmování
Pokračuje vždy v pátek od 18:30 na Staré faře v termínech: ** březen: 14. a 28. ** duben:
11. a 25. ** květen: 16. a 30. ** červen: 13. (další termíny budou upřesněny)

Příprava na první svaté přijímání 2014
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. a 14. duben; blok o svatém přijímání : 28. duben, 5., 12., 19. a 26. Květen.

Jarní aktivity outdoorového klubu Kolpingovy rodiny
V březnu skončí zimní Hrátky na bazéně, které se těší stále větší oblibě. Již se těšíme, až
vyrazíme do volné přírody.
Tradičnímu farnímu splutí Svitavy bude předcházet v sobotu 5. 4. úklid břehů řeky Svitavy.
Děkujeme všem, kteří loni přiložili a letos přiloží ruku k dílu!

Vlastní splutí Svitavy určené všem farníků i jejich přátelům se koná v neděli 27. 4.
Přihlašovat se již můžete na adrese: kolping.blansko@seznam.cz, nejpozději do čtvrtka 24.4.
Přihlášeným po termínu můžeme nabídnout pouze místa náhradníků.
Větší děti a mládež se mohou těšit na lezení ve volné přírodě sAdamem o víkendu 21.- 22. 6.
Letní táboření pro mládež od 12 let s turistickým a vodáckým programem se bude konat
termínu od pondělí 18.8. do neděle 24.8. (případně soboty 23.8.). V rámci přípravy plánujeme
další vodácký výcvik na řece v domluvených středečních termínech.
Aktuality, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na www.kolping.uvadi.cz

Klub aktivních seniorů Blansko - KLAS
Schází se vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hod. na Centru sv. Martina, Komenského 14, Stará
fara. Zve ty, kterým je 55 až 99 let i víc a chtějí se pobavit, zasmát i něco dovědět. Nejbližší akce:
* 12. 3. Poutní místa - Sloup
* 27.4. Setkání Klasů
* 4.6. Poutní místa - Vranov

* 26.3. Zdobení pantoflí
* 7.5. Poutní místa - Křtiny
* 18.6. Letní posezení

* 9.4. Poutní místa - Králíky
* 21.5. Výroba dárkové taštičky

POZVÁNKY - odjinud
Manželství jako "cesta do nebe"
V pondělí 17.3. v 19:00 hodin na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity přednese
o.a. katedry religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci Dr. Vít Machálek, Th.D.
přednášku s názvem: Bl. Karel Habsburský a Zita Bourbonsko-Parmská: Manželství jako “cesta
do nebe”.Akci pořádá brněnská pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie.

Komunita Emanuel - "Chodíme spolu ... a co dál?"
Pro ty, kteří spolu chodí a o manželství uvažují pořádá komunita Emmanuel v Brně na jaře
2014 víkendové setkání 22.- 23. 3. s názvem “CHODÍME SPOLU - a co dál?" Podrobnosti na
www.emmanuel.cz/lp/snoubenci

KC Brno - Vstupy do škol - semináře
Po úspěšné realizaci projektu Vstupy do škol v roce 2013 bude Diecézní katechetické centrum pokračovat v nabídce programů pro školy a v organizaci lektorských seminářů i v letošním
roce. Pro lektory kněze, katechety, pastorační asistenty, věřící pedagogy připravuje DKC v nejbližší době semináře s tématy “Poselství křesťanských Velikonoc I a II”. Lektorské semináře se
uskuteční v březnu 2014, z nabízených termínů je možné si vybrat. Místem konání je sál na Petrově
2 v Brně. Přihlašujte se, prosím, na níže uvedeném kontaktu vždy minimálně 3 pracovní dny předem; přihlášení je nutné. Pokud budete chtít osvědčení o absolvování semináře (pro pedagogické
pracovníky slouží jako doklad o dalším vzdělávání), nahlaste to, prosím, při přihlašování. Kontakt:
Mgr. Petra Chalupová.Více informací o celém projektu a jeho realizaci naleznete na stránkách
www.brno.biskupstvi.cz/kc/Vstupy.html
Termíny seminářů:
Poselství křesťanských Velikonoc I (zákl. řada): PO 24. 3. 15:30 -19:30 * PÁ 28. 3. 8:30-12:30
Poselství křesťanských Velikonoc II: PO 3. 3. 15:30 -19:3 * PÁ 21. 3. 8:30-12:30

DCŽM - Chvíle s bahnem
Dvouvíkendová akce zaměřená na návrh, vymodelování (duben) a glazování a povrchovou
úpravu (květen) keramiky přímo v Osové Bítýšce. U tohoto kurzu bude navíc vybírán příspěvek
300 Kč na materiál.
Víkend proběhne 4. - 6. 4. a 2. víkend téže akce 2. - 4. 5.

Diecézní setkání pro rozvedené
Diecézní setkání pro rozvedené se letos koná dne 12. 4. v kostele sv. Michala na
Dominikánském nám od 9:00 hodin.

Brno navštíví arcivévoda Rudolf Rakouský
Arcivévoda Rudolf Rakouský, vnuk blahoslaveného Karla Rakouského a
Boží služebnice Zity, navštíví letos Brno. V úterý 15. 4. bude mít v minoritském klášteře u sv. Janů přednášku o svých prarodičích při příležitosti založení
Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v České republice. Akci zahájí v
15:00 slavnostní bohoslužba s instalací relikviáře blah. Karla Rakouského.
Přednáška začne v 17:00 hodin .

Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza
V neděli 29. 6., o slavnosti sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze, bude v 10:30
slavit pontifikální bohoslužbu v katedrále apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe
Leanza, který přijal pozvání otce biskupa Vojtěcha. Všichni jste srdečně zváni.

Sekce pro mládež ČBK - Celostátní setkání animátorů “Nikdo není ostrov”
Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání animátorů s názvem “Nikdo není ostrov”, které se bude konat od 17. do 23. 8. 2014 v Třešti. Hlavním tématem budou vztahy v různých
formách. Setkání je určeno pro účastníky animátorských kurzů, pro aktivní mladé ve farnostech,
společenstvích, řeholích, hnutích, a pro mladé, kteří se chtějí stát aktivními. Setkání je určeno pro
mladé ve věku 16 až 30 let. Příspěvek účastníka: 2200 Kč, při úhradě do 31. 5. 2014 1900 Kč.
Přihlášky a podrobnější informace naleznete na: www.csa2014.signaly.cz
POZNÁMKA: Kdo z naší mládeže by měl zájem, ať se včas obrátí na Otce Jiřího. Farnost
jeho cestu i pobyt na akci podpoří!!

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Být single - ale jak. Naplněný život a nesplněná přání * HildegardAepliová
Ačkoliv to tak stále není chápáno, je stav single tedy stav, kdy člověk žije sám normální,
dobrý a plnohodnotný způsob života. Na základě tohoto předpokladu věnuje Hildegard Aepliová
pozornost otázce, do jaké míry existuje naplněný život s nenaplněnými přáními a touhami.
Jednotlivé úvahy přitom vždy spojuje se svými osobními zkušenostmi. Kniha nabízí k dané tematice řadu podnětů a cvičení vycházejících z ignaciánské perspektivy.

Rok, kdy zemřel můj otec * Leo Fijen,Anselm Grün
Leo Fijen a Anselm Grün, televizní moderátor a známý benediktin jsou dnes přátelé. Nějakou
dobu si dopisovali o zcela osobních zkušenostech: o loučení a umírání, o zármutku, bolesti, osamělosti, ale i o rodinných poutech, o hledání smyslu života a všeho, co vede k jeho plnosti. Kniha
nabízí posilu v našich zkouškách, ale také nás zve k tomu, abychom se vážně zabývali otázkou, co
zde jednou zůstane po nás. Jde o četbu oslovující, hutnou, místy až dojemnou. Dopisy nebyly
původně psány s úmyslem zveřejnění, takže z nich dýchá veliká autentičnost a upřímnost.
Leo Fijen je autor dokumentárního cyklu o evropských klášterech, který vysílá TV Noe.

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

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Od nového školního roku 2014/2015 začne v Brně fungovat Křesťanská pedagogickopsychologická poradna Brno. Poradna je určena přednostně pro žáky církevních škol a jejich
rodiče. Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího této poradny.
Přihlášku včetně příloh nutno zaslat do 14. března 2014 na adresu biskupství.

Výběrové řízení
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic zaměstnanec správy majetku
a účetní. Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy na
stránkách www.biskupstvi.cz. Termíny pro odevzdání přihlášek jsou v obou případech 12.3.2014.

Nová adresa adresáře českého katolického internetuAmbit
Webový portál www.simeon.cz převzal od listopadu 2013 do správy adresář českého katolického internetu Ambit, který dříve fungoval na adrese www.ambit.hypernet.cz. Tento známý adresář vytvořený v roce 1999 P. Hofírkem je nově k dispozici na adrese. www.ambit.simeon.cz
Uživatelé internetu v něm mohou vyhledat informace o katolických stránkách řazených do různých tematických rubrik a také zadávat odkazy na nové stránky nebo stránky, které dosud v databázi nebyly uveřejněny. Simeon.cz je první křesťansky zaměřený portál pro starší lidi u nás. Jeho
posláním je nabídnout tematické články, pozvánky na akce i vzájemné sdílení a povzbuzení.
Provozovatelem portálu je Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

“Pomáhat je v módě” 2014
V sobotu 15. 3. se bude konat na Dělnickém domě od 14:30 hod naše tradiční charitativní
módní přehlídka “Pomáhat je v módě - pomozte i vy”. Je svým způsobem také projevem díkůvzdání Pánu za to, že se můžeme dělit s druhými. Dary vybrané od přítomných v rámci této dobročinné
akce jsou letos určeny na pomoc českému salesiánskému dobrovolníkovi v Zimbabwe, Františku
Radeckimu, který napsal:
Vážený Otče Jiří, o Vaší Módní přehlídce a burze jsem informován, mám i podrobnosti z
webové stránky. My se radujeme z Vaší velkorysé nabídky. Naše přítomnost v Hwange, především
technická škola, prochází obdobím změn, které také kladou nároky na finanční zabezpečení nových
investici běžného provozu. Velká část investic má být hrazena z Itálie, hledám také možnosti přes
naši ambasádu v hlavním městě Harare. Děkuji moc, přeji Boží požehnání pro Vaši farnost a
samozřejmě zdar přehlídce. V modlitbě za všechny štědré dobrodince Br. František Radecki SDB.
Hosty přehlídky budou manželé Krkoškovi, kteří v oblasti působili rovněž jako dobrovolníci.
Součástí módní přehlídky bude i misijní burza, ve které bude kromě různých rukodělných výrobků
od různých dárců (jmenujme aspoň obyvatele Senior centra Černá Hora a Domova pro seniory
Boskovice, kterým tímto, jako i jejich vedení, vyslovujeme velké poděkování!) také pečivo od
maminek a babiček z naší farnosti (kterým rovněž moc děkujeme!). Prosíme ženy, ochotné přispět
do burzy napečením, ať se domluví s paní Marcelou Musilovou (nejlépe v pátek večer nebo v
neděli po ranní v knihovně v KD).
Na akci naváže v 17:15 tradiční “Večer u mola” spojený s bleším trhem věcí možných i
nemožných. V této souvislosti děkujeme všem, kteří přispěli věcmi potřebnými i nepotřebnými do
tohoto blešáku, jehož výtěžek bude také celý určen na účel sbírky.
Na účel sbírky jsou určeny všechny dary plynoucí z dražeb oblečení a misijního pečiva. Z
nabídky dalších výrobků to budou různě vysoké podíly (podíl určený na účel sbírky bude u každého stolku zřetelně uveden!). Podrobnosti k akci na www.prehlidka.bk.cz a na facebooku.

CD - MARTINI band
BLANSKO - MARTINI band vydalo své první průřezové CD. K dispozici v sakristii.

Dárkové předplatné (opakovaná informace):
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 Naši rodinu
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.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
“Jak se žije” v Kongu a manželé Filipenští
** 14. března 2014, od 18:30, Katolický dům
Srdečně zveme na besedu pořádanou SKD. Tentokrát s bývalým velvyslancem v Kongu
Janem Filipenským a jeho manželkou. Vyprávění bude doprovozeno mediální projekcí.

“Jak se žije” s médii a Otec Zbigniew Czendlik
** 2. dubna 2014, od 18:30, Katolický dům
Srdečně zveme na besedu pořádanou SKD. Tentokrát s Otcem Zbigniewem Czendlikem,
farářem z Lanškrouna, který je znám i jako moderátor pořadu ČT Uchem jehly.

„Pomáhat je v módě - tak pomozte i vy“
** 15. března 2014, od 14:30, Dělnický dům
Díky mládeži, sdružené do neformální skupiny Dealeři naděje, zaštítěné naší farností, jsme
se letos rozhodli pomoci salesiánské škole v Zimbabwe, prostřednictvím misionáře Františka
Radeckiho, SDB. Módní přehlídka začne ve 14:30 a po ní od 17:30, bude následovat hudební Večer
u mola spojený s dobročinným bleším trhem, čajovničkou a koktejlovým barem pro dospělé.
Protože jsou vítány i děti a mládež, budou pro ně nachystány hry a další aktivity. Souběžně s přehlídkou proběhne i misijní burza. Bližší informace v článku a na www.prehlidka.bk.cz

Řeholní sliby
** 19. března 2014, v 10:00, Soběšice - kostel kláštera sester klarisek
Své tříleté sliby složí při mši svaté SM Michaela, rodným jménem Marcela Šebelová ze
Senetářova, která léta pracovala v Blansku na Charitě.

Svatořečení papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II.
** 30. března a 6. dubna 2014, po Křížové cestě (asi v 15:00), Katolický dům
Dvojdílná projekce ze života papeže Jana XXIII. Srozumitelné i pro starší školáky. Je to
vhodná příprava na neděli 27.4., tedy den jejich svatořečení. Tuto událost bude přenášet TV NOE.

Květný pátek ve Sloupě
** 11. dubna 2014, 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
** 12. dubna 2014, Brno Petrov, katedrála a město
Letošní setkání se ponese v duchu Matoušova evangelia: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť
jejich je království nebeské" (srov. Mt 5, 3). Diecézní centrum mládeže připravilo pestrý program.
Podrobnosti k dopoledním skupinkám budou aktualizovány na www.brno.signaly.cz Setkání
zakončí bohoslužba s Otcem biskupem asi ve 14:45 hodin.
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 7:20 na zastávce Blansko-město a na
nádraží. Jízdné hradí farnost, účastníci si s sebou vezmou: karimatku na sezení a 50 Kč na zápis a
oběd (bagetu).

Velikonoční úklid
** 12. dubna 2014, od 8:00, kostel a okolí
Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí a předem děkujeme za pomoc! Občerstvení zajišťuje odborník nad jiné: jáhen Oldřich.

Velikonoční svátost smíření
** 13. dubna 2014, 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
** 17. a 18. dubna 2014, 8:30 - 12:00, kostel, fara, (v případě deště: Katolický dům)
Pro školáky je připraven program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.

Zelený Čtvrtek * 17. dubna 2014
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 * 18. dubna 2014 - den přísného postu
16:30
17:00
19:00

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

Bílá sobota * 19. dubna 2014
18:00
18:30
21:00

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

Velikonoční neděle * 20. dubna 2014 - požehnání pokrmů
7:00 a 8:45 Blansko
10:45
Olomučany (bohoslužba slova)
10:45
Adamov
DNES můžete přinést do sakristie peníze, které jste v rodinách ušetřili během postní doby pro
lidi o hladu v Blansku a okolí. Pomůžeme jim prostřednictvím naší Charity. DĚKUJEME!!

Velikonoční koncert KOMB
** 20. dubna 2014, 16:00, kostel sv. Martina Blansko
Srdečně zveme na Velikonoční koncert v podání profesionálních hráčů a členů Komorního
orchestru města Blanska. Diriguje Zdeněk Nádeníček, sólista Filharmonie Brno.

Výročí skautingu v ČR
** 23. dubna 2014, 17:45, kostel sv. Martina Blansko
Srdečně zveme na mši svatou k 25. výročí obnovení činnosti Junáka v ČR. Hlavní celebrant
Otec Václav Trmač, blanenský děkan z Jedovnic.

Jarní splutí Svitavy pro celou farnost
** 27. dubna 2014, 9:30, od nádraží v Blansku
Naše farnost spolu s outdoorovým klubem KR zve všechny vodáky (i nováčky), jednotlivce i
rodiny, manžele i snoubence na tradiční akci farnosti: Splutí Svitavy z Blanska do Babic. Pod
Novým hradem zastávka a občerstvení zajišťuje osvědčený specialista jáhen Oldřich!! Je nutno se
přihlásit. Více informací v článku o aktivitách outdoor. klubu KR.

Svátost nemocných - společné udělování
** 30. dubna 2014, 17:45, kostel sv. Martina Blansko
Obracíme se s prosbou na všechny, kteří mají ve svých rodinách nebo v sousedství nepohyblivé nemocné, abyste je přivezli, pokud to jen trochu půjde, na mši svatou, při které bude udělována
svátost nemocných. Tu mohou přijmout všichni křesťané bez rozdílu věku, které trápí fyzické nebo
duševní problémy, vážnějšího nebo dlouhodobého rázu.

Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu
** 1. května 2014, Jedovnice (7:30) a 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!

Svátek maminek - Slunovrat - Rodiny sobě 2014
** 11. května 2014, od 15:00, sál Katolického domu
Letos jsme se rozhodli nahradit divadlo výjimečnou akcí nazvanou “Rodiny sobě”. Zveme
všechny muzikanty, velké, aby se nahlásili a na uvedený kontakt Rodinného centra a společně tak
předali hudební kytičku maminkám a babičkám a udělali radost rodinám a všem ostatním!
Nahlaste se do Velikonoc paní Vendule Zachovalové, osobně nebo na v.zachovalova@seznam.cz

Noc kostelů 2014 - Adamov
** 23. května 2014, 18:00 - 23:00, kostel sv. Barbory,Adamov
Adamovská farnost také letos připravuje pro návštěvníky zajímavý program. Podrobnosti na
www.nockostelu.cz . Letos se akce uskuteční v rámci oslav 50 let od povýšeníAdamova na město.

Kostelní noc 2014 - Blansko
** 30. května 2014, 18:00 - 22:00, kostel sv. Martina, Blansko
Ani letos nebudeme organizovat Noc kostelů v Blansku, abychom se mohli věnovat v tom
termínu Adamovu. Proto chystáme opět ve výborné spolupráci se soukromou SŠ gastronomickou
Blansko další ročník akce: Kostelní noc s podobným zaměřením, tedy otevřít kostel a okolí k
návštěvě a příjemnému i poučnému prožití jarního podvečera s duchovní a kulturní tematikou.
Redakce Pláště děkuje všem přispěvatelům, přeje požehnané Velikonoce.

