Úvodní slovo
Co si počít se svatodušními svátky?
Kdo čte pozorně Bibli, všimne si, jak měl apoštol Petr
někdy až příliš promiňte prořízlá ústa. Vrhal se do věcí sice s
odhodláním, ale mnohdy rychleji mluvil a jednal, než
přemýšlel. Několik let chodil s Ježíšem, patřil do jeho nejužší
družiny a byl jeho odhodlaným vyznavačem. A byl horlivý až
tak, že ve chvíli, kdy šlo opravdu „do tuhého“, jako jediný
slíbil, že pokud by snad ostatní Ježíše opustili, on ne. On to
zvládne, on na to má! Zanedlouho na to ale veřejně pronesl
památná slova: „Neznám toho člověka nemám s ním nic
společného…“ . A následovalo ukrývání před Židy… Za
nějakou dobu ale pronesl veřejně jiná slova: „Nesmíme
mlčet… My jsme svědky.“ Mezi těmito dvěma událostmi byly Velikonoce ukřižování a
zmrtvýchvstání. Po těchto událostech byl ale stále ukrytý. Se svou kůží na trh se spolu s dalšími
apoštoly vydal až po jiné události: po seslání Ducha svatého. Duch svatý jim dal sílu vyjít ven a
zvěstovat Zmrtvýchvstalého, dal jim sílu žít uprostřed nejistot, dal jim sílu hledět bez obav do
obávané budoucnosti. A je tomu tak i dnes. Nikomu z nás nepomůže pouhá horlivost, nadšení a
zbožné „plnění náboženských povinností“. Nebraňme se tedy ani o těchto Letnicích
neuchopitelnému provanutí našich životů Duchem Toho, jemuž na nás záleží, který má s každým z
nás stále dobré plány.
Další zamyšlení najdete např. v knihách Dech božského Ducha a Život pod vládou Kristovou
(Raniero Cantalamessa)

POZVÁNKY
Mše svatá za oběti 1. světové války
Pontifikální bohoslužbu s pietní vzpomínkou na oběti První světové války, jejíž sté výročí si
letos připomínáme, bude ve čtvrtek 26. června 2014 v 17.30 hodin slavit v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Rodinné centrum Blansko:
Dovolená pro rodiny – Manželská abeceda
Místo konání: Velehrad - Domov mládeže Stojanovo gymnázium. Termín: 10. 8. -16. 8. 2014.
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.
Přihlášky a informace: milana.vykydalova@centrum.cz * tel.: 736606468 * www.rcblansko.cz

Další nabídky Rodinného centra najdete v programu Diecézního centra života mládeže v
Osové Bitýšce: Kurz partnerství (pro páry) a Tajemství vztahů (pro jednotlivce od 15+).

Kolpingova rodina:
Činnost outdoorového klubu Kolpingovy rodiny
Děkujeme všem účastníkům akce Čistá řeka Svitava. Členové Kolpingovy rodiny, skauti a
vodáci nasbírali na březích řeky v úseku od nádraží v Blansku do Adamova 85 pytlů odpadu.
Poslední dubnovou neděli se konalo tradiční farní splutí řeky Svitavy. Zúčastnilo se
rekordních 57 dětí a 49 rodičů na 41 lodi. Sluníčko sledovalo hemžení na palouku u nádraží při
foukání lodí. Pak jsme se již mohli kochat okolím řeky.
V květnu pravidelně jezdíme (na kolech) do loděnice v Rájci a na rybníku a na řece
zdokonalujeme své vodácké dovednosti. Pro děti od 10 let.
Děti a mládež od 12 let zveme na lezení ve skalách s instruktorem Adamem o víkendu 21.22.6.2014. Přihlášky do čtvrtka 12.6.2014 na adrese: kolping.blansko@seznam.cz. Podrobnosti na
letáčku na farních stránkách www.farnostblansko.cz a na nástěnce.
Připravujeme letní táboření pro mládež od 12 let u řeky Salzy s turistickým a vodáckým
programem v termínu od pondělí 18.8. do neděle 24.8. (bude upřesněno). Nepropásněte
informační schůzku pro zájemce i jejich rodiče na farním dvoře 20.6.v 18:45 hod.
Fotografie a zprávy z akcí outdoorového klubu Kolpingovy rodiny najdete na
www.kolping.uvadi.cz

Kroužky Kolpingovy rodiny
Děkujeme všem vedoucím kroužků Kolpingovy rodiny za jejich vedení během školního
roku! V neposlední řadě také za prezentaci činnosti na květnové Bambiriádě2014.
Na Garden party 20. 6. Si budete moci prohlédnout výstavku s výrobky z jejich činnosti.

KEFASfest
Třetí ročník křesťanského festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od 27. do 29. 6. 2014 v
areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.
Festival je otevřen pro všechny, kdo chtějí prožít na pěkném místě první dny prázdnin, věřící i
jejich hledající přátele. V pátek večer vystoupí Petr Bende a Pavel Helan, večer bude zakončen
divadelním představením Malý princ a výstavou obrazů na téma Malého prince. V sobotu
dopoledne vystoupí scholy a skupiny z farností brněnské diecéze. Ve večerním programu se
představí skupiny raper Darce, Cafe Industrial a Deep Inside. Závěr bude patřit večeru chval s
SBMkou a divadelní taneční fresce Genesis o stvoření světa.
Kromě hudby můžete vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. Pokud si budete chtít protáhnout
tělo, pak můžete vyzkoušet plavbu na řece Jihlavě nebo si zaskákat na trampolíně. Relaxaci můžete
zažít i v naší čajovně.
Vstupenky lze zakoupit na internetových stránkách festivalu www.kefasfest.cz, tamtéž lze
nalézt program a další informace.

Katolická charismatická konference
„Pane, nauč nás modlit se" (Lk 11,1)
Letošní 25. Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července
2014 v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
Konference začíná ve středu 9. července 2014 v 19.00 hodin mší svatou v katedrále sv. Petra a
Pavla na Petrově, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle. Ve středu se bude také

provádět registrace na konferenci, a to od 12.00 do 21.00 hodin v pavilónu F v areálu brněnského
výstaviště BVV. Zahraničním hostem letošní konference bude P. René-Luc z Francie, který se
věnuje především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V
průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze pro mladé. Hlavní program proběhne
v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Program konference tvoří přednášky,
adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Podrobné informace, program a on-line přihlašování na http://konference.cho.cz/

Teologický kurz
Katechetické centrum Biskupství brněnského organizuje pro nejširší katolickou veřejnost 1x
za dva roky Teologický kurz. Nejbližší otevře právě ve školním roce 2014/2015. Bude probíhat od
října 2014 do června 2015 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy
cca od 9 do 15 h).
Teologický kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské
vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety (pokuduž
nestudují přímo teologickou fakultu). Tito si doplní vzdělání další rok kurzem “Katecheta”, který
na Teologický kurz navazuje.
Teologický kurz je nutný také pro zájemce o kurz “Služba ve farnosti”, který je určen pro
pomocníky kněze ve službě podávání svatého přijímání (akolyty), dále pro lektory, pro ty, kdo
vedou různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání.
Kurz není zaměřen pouze na získání vědomostí, ale nabízí i prohloubení duchovního života a
prožitek společenství církve – živé začlenění do farnosti a diecéze. Přihlášky do Teologického
kurzu se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 15. září 2014. Více na
http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html

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 2014 v pěti večerních čtvrtečních setkáních 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 a nebo na Biskupství - Služby, Petrov 5,
Brno. Zasílejte je do 19. září 2014 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8,
601 43 Brno nebo oskenované na e-mail dolezelova@biskupstvi.cz Přihlášení obdrží dopis (email) s podrobnějšími informacemi.

VIA - duchovní cvičení v kněžském semináři pro mladé
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání
se uskuteční 28. 7. až 1. 8. 2014 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede je P.
Gorazd Pavel Cetkovský, O Carm. Informace a přihlášky je možné získat na adrese
www.knezskyseminar.cz/via.

Celostátní setkání animátorů mládeže - Třešť
Téma: NIKDO NENÍ OSTROV. Setkání je určeno: pro účastníci animátorských kurzů (nejen
diecézních) ... aktivní mladé ve farnostech, společenstvích, řeholích a hnutích ... mladé, kteří se
chtějí stát aktivními ... Věk: 16 – 30 let (mladší 18ti let musí mít svými rodiči či zákonným
zástupcem vyplněnou „Kartu mladších“, originál je třeba zaslat na A/DCM).

Cena při přihlášení a zaplacení: do 31.5. je snížená cena na 1900 Kč. Od 1.6. do 30.6. 2200
Kč. Od 1. 7. 2400 Kč. Ceny jsou dotované. Přihláška on line na http://signaly.bluepro.cz/csa/
Zájemci z řad mládeže naší farnosti ať co nejdřív kontaktují Otce Jiřího. Farnost je připravena
zájemce podpořit!

Národní pouť rodin
Milé rodiny, Česká biskupská konference vás srdečně zve na Národní pouť rodin, která se
bude konat 29.30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou v areálu zámku.
Letos vyzvala OSN k připomínce 20. výročí Mezinárodního roku rodin. Naši biskupové
vyhlásili Rok rodiny a zvou všechny rodiny a jejich příznivce na Národní pouť rodin. Bude se konat
na tradičním místě a čase našich diecézních poutí, tedy ve Žďáru nad Sázavou - klášteře. Nejde jen
o samotné setkání, i když jsou přípravy organizátorů úctyhodné, ale i o snahu připomenout význam
rodiny.
Pouť je určena nejen rodinám s malými dětmi, ale všem, kdo chtějí užitečně a příjemně prožít
poslední prázdninový víkend. S nabídkou bohatého programu je možno se seznámit na letáčcích i
na webových stránkách www.narodnipoutrodin.cz, kde budou postupně zveřejňovány všechny
související informace.
K přípravě na pouť najdete na těchto webových stránkách také katecheze pro děti, mládež i
rodiče, které mohou být povzbuzením i pro ty z vás, kteří se z jakýchkoli důvodů nebudete moci
pouti zúčastnit. Cílem Národní pouti rodin je v rámci oslav Roku rodiny vzájemně se sdílet,
inspirovat a přispět k odvaze prohlubovat společenství církve, které je stálým místem pozvání pro
všechny.

KURZ - Spirituální dimenze člověka
Brněnská akademie třetího věku, Biskupství brněnské, Centrum pro rodinu a sociální péči a
další instituce pořádají v akademickém roce 2014/2015 cyklus přednášek a exkurzí: Akademie
třetího věku - živá teologie. Spirituální dimenze člověka.
Přednášky budou probíhat v Bakalově sále, Brno, Žerotínovo náměstí 6, v pátek od 14:45 do
16:15 hod. Účastníci kurzu obdrží sylaby přednášek. Podmínkou pro udělení diplomu je
absolvování čtyřletého vzdělávání v kurzu Spirituální dimenze člověka.
Kurz je určen pro všechny osoby ve věku 50 a více let bez ohledu na stupeň dosaženého
vzdělání. Začne 17. října. Přihlášky se přijímají ihned, nejpozději však do naplnění kapacity sálu, a
je možno je zaslat elektronicky na adresu: A3V@bioetika.cz nebo při probíhajících přednáškách,
anebo předat osobně v recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Josefská 1. Účastnický
poplatek činí 700,- Kč a je možno jej uhradit bankovním převodem, číslo účtu 258115606/0300
(jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo). Uhrazení účastnického poplatku je předpokladem
pro zařazení do kurzu, místo v kurzu však přihlášenému rezervujeme nejméně po dva týdny po
podání přihlášky. Při případném odhlášení do 31. 7. 2014 se účastnický poplatek v plné výši vrací.
Případné dotazy na tel. č. 548 527 262.

INFORMACE
KLAS a ZRNKO
V naší farnosti si pod vedením paní Káji Změlíkové našel svoje místo KLAS (KLub
Aktivních Seniorů), který je dítkem brněnského Centra pro rodinu a sociální péči.
A právě CRSP, pod vedením paní Dany Žižkovské, začalo vydávat motivační časopis
ZRNKO, který má sloužit vedoucím farních společenství seniorů, seniorům samotným i rodinám o
seniory pečujícím. Najdete v něm rozhovory se zajímavými lidmi, témata pro povídání, příklady
dobré praxe i listy k trénování paměti, psychomotoriky a psychohygieny. Jednotlivé rubriky

navazují na každodenní život seniorů v praxi. Časopis vychází čtyřikrát do roka a můžete si jej
objednat na stránkách www.spokojenysenior-klas.cz nebo písemně. Zájemci si mohou ZRNKO
objednat na kontaktu: Dana Žižkovská, pastorační asistentka, vedoucí Vzdělávání pro práci se
seniory, dobrovolníky a mezigenerační dialog, Projekty s celostátní působností: KLAS – klub
aktivních seniorů a Spokojený senior. E-mail: dana.zizkovska@crsp * 730 805 857.
Předplatné stojí 200 Kč/ročně pro spolupracující organizace nebo 100 Kč/ročně pro
prokazatelnou individuální podporu seniorovi, jednotlivci. Uhradit jej je možné na účet číslo
173192805/0300, vedený u ČSOB, a. s., VS 20320 (Zpráva pro příjemce: ZRNKO + příjmení
objednávajícího).

Stálá zpovědní služba v Brně - přechodná změna místa
Z důvodu rekonstrukce bude kostel sv. Maří Magdaleny v Brně od pondělí 16. června 2014 do
soboty 13. září 2014 uzavřen. Během této doby bude stálá zpovědní služba zajištěna ve zpovědní
místnosti v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, a to v obvyklém rozsahu, tedy v pracovní dny
pondělí až pátek od 9.00 do 16.30 hodin. Více na www.biskupstvi.cz/zpovedni-sluzba

Obnova víry v blanenském děkanátu
** Děkuji všem, kdo se zapojili do měsíčních adorací Nejsvětější svátosti v kaplích naší
farnosti. Prosíme o dar víry a její obnovu v naší farnosti. Zbývají ještě tyto termíny:
Červenec (6.) - kaple Lažánky (od 11:30 t.j. po mši svaté)
Srpen (2.)
- kaplička Ráječko a Olešná
Září (3. a 4.) - kostel Blansko a Adamov
Říjen (4.)
- 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 do Křemešníku, Číhoště, Zahrádky, Želivi a Zelenou
horu 17. května a taky všem účastníků !
Na farní radě jsme se dohodli, že mezi příští farní pouti zařadíme další témata: například za
bývalými faráři a kaplany do jejich farností. Včas budete informování.

Mladým na cestu
Před rokem jsem vás na tomto místě prosil o modlitby a podporu mladým z naší farnosti, kteří
hledají cestu směrem k zasvěcenému životu a také za jejich rodiny. Po roce si je připomeňme:
Jenda Musil se po věčných slibech u salesiánů připravuje k přijetí jáhenského svěcení.
Přijme je v sobotu 14. června ve farním kostele ve Slavkově, kde bude současně vysvěcen na kněze
jáhen Ladislav Banďouch, SDB z farnosti Křenovice u Slavkova.
Martin Mokrý letos v červnu absolvuje nultý ročník, “Teologický konvikt” a po prázdninách
nastupuje do kněžského semináře a do 1. ročníku teologické fakulty UP v Olomouci.
Jiřina Čípková z Olomučan je v noviciátě Sester Ježíšových v Olomouci, sestry se řídí
jezuitskou spiritualitou a pracují tzv. “ve světě”.
Jirka Dyčka prázdninami končí službu animátora na Diecézním centru života mládeže v
Osové Bitýšce. Protože byl přijat do kněžského semináře v Olomouci, nastoupí od září do ročního
přípravného kurzu, “Teologického konviktu v Olomouci”.
Mysleme i na ty kluky a děvčata, kteří hledají cestu do manželství, aby i oni měli naši
duchovní podporu!

Pravidelné diecézní sbírky
V neděli Ducha svatého (8.6.) se koná při všech bohoslužbách diecézní sbírka na službu
Charity a v neděli po kněžském svěcení (29.6.) se koná sbírka na bohoslovce. Podpoříme tak i tři
naše. Za vaše dary Pán Bůh zaplať!

Čtenářský koutek
Můj život beze mne
Hledání vlastní identity, Osvaldo Poli
Co znamená být sám sebou a žít v souladu se svou nejhlubší přirozeností? Jaká kontrolka se
rozsvítí, když sami sebe ztrácíme, když se sami sobě odcizujeme? Je možné znovu se najít? Ale
jak? Z takových otázek vznikly úvahy v této knize, které by chtěly dát odpověď na touhu po
autentičtějším a plnějším životě.

Karikatury Boha
Kateřina Lachmanová
Člověk se vždycky pouští na tenký led, chce-li mluvit o tom, jaký Bůh je a jaký není. „Jsem
trochu nesvůj z přednášek s tematikou falešných představ o Bohu, neboť všechny představy o
Bohu jsou falešné,“ doznává jeden náš známý autor a z jistého pohledu mu dávám za pravdu.
Vždyť karikatur Boha by se dalo najít asi tolik, kolik je na zemi lidí, kteří si o něm utvářejí nějakou
představu. Bůh ze své podstaty nekonečně přesahuje všechno naše chápání a všechny naše
představy, říká Katka Lachmanová v úvodu své knihy. Proto zpracovala téma záměrně „lidovější“
formou, aby neodradilo čtenáře bez teologického nebo psychologického vzdělání. V první části
knihy zazní několik základních otázek ohledně karikatur Boha: co je jejich podstatou, proč se jimi
vůbec zabývat, kde a jak vznikají, jak se předávají a kde čerpat, máme-li je nějak korigovat. V
druhé části autorka pojmenovává a přibližuje několik konkrétních karikatur, které jsou dnes běžně
v oběhu.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Kostelní noc
** 30.května 2014 ** Centrum svatého Martina
Také letos připravuje naše farnost ve spolupráci se soukromou SŠ gastronomickou Kostelní
noc, která následuje týden po celostátní Noci kostelů. Tu přenecháváme farnosti Adamov (23.5.).
Program je připraven pro děti i dospělé. Najdete jej na nástěnce a na www.farnostblansko.cz. Tam
si také můžete rezervovat časy na komentované prohlídky věže, kostela a okolí.

Křtiny - zásvětná pouť farnosti
** 7. června 2014 **18:00 ** Blansko-Křtiny
Zásvětná pouť do Křtin se koná na vigilii Seslání Ducha Sv., při mši svaté v 18:00. Autobus
jede jeden, a to v 16:30 od Billy přes Lažánky. Pěší vyrážejí ve 13:00 od fary. Srdečně zveme!

První svaté přijímání
** 8. června 2014 ** 8:45 ** Blansko // 15. června 2014 ** 10:45 ** Adamov
Letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání 20 dětí z blanenské a 3 děti z adamovské
farnosti. Den předtím přijmou první svátost smíření. Prosíme o modlitby za ně a jejich rodiny!

Jáhenské svěcení - Jenda Musil
** 14. června 2014 ** 10:00 ** Slavkov

Na jáhenské svěcení našeho rodáka, Jendy Štěpána Musila, SDB, pojede autobus. Vyjede v
7:00 od Billy. Můžete se zapisovat na arch pod kůrem. Děkujeme Mariánské družině za napečení
koláčů k rozdávání po slavnosti!

Svátostné požehnání ... Garden party
** 20. června 2014 ** 17:45 ** Kostel a farní dvůr
Jáhen Jenda Musil, SDB, povede svátostné požehnání po závěrečné dětské mši svaté. Při
následující Garden party s ním můžete pohovořit a poblahopřát. Pozvěte na tento večer i známé,
kteří se tak mohou seznámit s prostředím fary a věřícími lidmi.

Boží Tělo
** 22. června 2014 ** 10:30 ** Dvůr fary (za deště kostel)
Také letos chystáme slavnost Těla a Krve Páně a mši svatou pod širým nebem na farním
dvoře. V případě nepříznivého počasí v kostele. Prosíme maminky dětí, které letos půjdou k 1.
svatému přijímání, aby je vypravily za družičky s košíčky květních plátků. Ty budou sypat po mši
svaté v průvodu před knězem s Nejsvětější svátostí.
Při této příležitosti upozorňujeme na změnu časů bohoslužeb! Blansko 7:00 a 10:30,
Adamov 9:00 a Olomučany odpadají(!) - zveme všechny do Blanska.

Fotbal ženatí - svobodní
** 20. června 2014 ** 15:00 ** Hřiště ASK
K tradičnímu utkání jsou zváni hráči i příznivci! Trénink a soupiska pět minut před začátkem.
NOVINKA: předzápas obstará farní fotbalová přípravka (zváni kluci do 7 let) a v poločase zahrají
zkrácené utkání farní žáci. Na programu další překvapení. Bližší informace u Jirky Reisigla.

Všudybýlek - výstava v plenéru
** 26. června 2014 **odpoledne ** Dvůr fary
Občanské sdružení Všudybýlek zve na další populární výstavu prací dětí od 3 let. Pod
vedením sochaře a výtvarníka pana Libora Bartoše.

Kněžské svěcení ... a primice - jáhen Václav Hejč ze Šošůvky
** 28. června 2014 ** 9:00 ** Brno - katedrála
V Brně se bude konat kněžské svěcení. Přijmou je: Karel Adamec z farnosti Olešnice, Václav
Hejč z farnosti Sloup v Moravském krasu, Martin Hönig z farnosti Letovice, Michal Seknička z
farnosti Velké Meziříčí, Ing. Jaroslav Sojka z farnosti Deblín a Tomáš Šíma z farnosti Obyčtov
** 29. června 2014 ** 15:00 ** Šošůvka - před kaplí
Novokněz Václav Hejč bude slavit v rodné obci svou první mši svatou - primici.

1914-2014 * 100 let od začátku “Velké války”
** 4. července 2014 ** 17:45 ** Kostel
Při mši svaté, kterou budeme obětovat za všechny zemřelé v souvislosti s První světovou
válkou, si připomeneme také negativní dopady této události na vývoj v Evropě a ve světě.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
** 4. - 5. července 2014 ** Blansko, Velehrad, Mikulčice
V předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje se na Velehradě koná tradiční „Večer dobré
vůle“. V den slavnosti bude na Velehradě hlavní mše svatá v 10:30 hod. Před ní slouží tradičně mši
svatou letošní novokněží. V Blansku bude mše svatá v 17:55 a v Adamově nebude.
Odpoledne 5.7. v 16:30 bude tradiční mše svatá s některými biskupy na velkomoravských
vykopávkách u Mikulčic.

Cyrilometodějská pouť v Lažánkách
** 5. - 6. července 2014 ** Lažánky
Také letos je v Lažánkách díky spolupráci s místním aktivem a spolky a dalšími dobrovolníky
připravena pouť - letos opět dvoudenní!
Sobota 5.7. od 14:00 do 24:00 sváteční poutní zábava pro malé i velké v areálu nad kaplí
Neděle 6.7. v 10:30
mše svatá a do 16:00 eucharistická adorace za farnost

Tradiční pouť do Sloupu
** 17. srpna 2014 ** 10:30 ** Sloup
Tradiční zásvětná pouť naší farnosti k Panně Marii do Sloupu ke slavnosti jejího Nanebevzetí.
Pěší mají sraz v 7:30 u pařeza.

Celostátní setkání animátorů Třešť
** 17. - 23.srpna 2014 ** Třešť
Toto setkání je určeno mládeži ve věku: 16 – 30 let, kteří jsou jakkoli aktivní ve farnostech a
potřebují se povzbudit a nabudit... Bližší informace v rubrice Pozvánky a znovu připomínáme:
Zájemci z naší farnosti ať co nejdřív kontaktují Otce Jiřího. Farnost je připravena je podpořit!

NÁRODNÍ pouť rodin
**29. - 30. srpna 2014 ** Žďár nad Sázavou - klášter
Na Národní pouť rodin můžete přijet už v pátek 29. srpna. Na večer je připraven jednoduchý
program na Zelené hoře a na nádvoří zámku. V sobotu 30. srpna po dopolední mši svaté bude
následovat bohatý program v celém areálu hudební a divadelní vystoupení, přednášky pro rodiče,
biblická zahrada pro děti, výtvarné dílničky, program pro mládež a další zajímavé programy pro
celou rodinu. Všichni jste srdečně zváni!
Naše děkanství vypraví (na 30.8.) opět autobus pod vedením jáhna Oldřicha. Přihlaste se
prosím v hojném počtu!

Garden party
** 5. září 2014 ** Centrum sv. Martina
Srdečně zveme na společné zahájení školního roku. Občerstvení zajištěno, hraje Sedoom od
našeho Martini bandu.

Tradiční pouť na Vranov
** 6. září 2014 ** 18:00 ** Vranov
Tradiční zásvětná pouť 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
** 13. - 14. září 2014 ** 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.

