
Svou budoucnost neznáme, známe ale toho, kdo ji zná...

Z dopisu Otce biskupa nám kněžím vybíráme:

Otec biskup se k nám obrací také s prosbou o podporu církevního školství v naší diecézi:

Školní rok, který právě začíná, je jedním ze tří roků, který v období 12 měsíců
prožíváme. Pro upřesnění: rok občanský – od 1. ledna, rok školní – od 1. září a rok
liturgický (církevní) – od 1. adventní neděle. Reklama by řekla: „Tři v jednom“.
Největší pohyby ve společnosti a největší nutnost plánování asi přináší rok školní.
Mění se jízdní řády dopravních spojení, mění se organizace času v rodinách, mění
se programy v životě farností, mění se rytmus a nabídka na úrovni společenského,
pracovního, politického a kulturního života. Mění se následně i naše biorytmy, to
kvůli dřívějšímu vstávání dětí a tudíž i celých rodin a následně většiny společnosti.

Spolu s těmito změnami je nutno pro příštích 10 měsíců rozmyslet a naplánovat rozvrhy,
aktivity, akce, kroužky, bohoslužby atd. atd. Není to na člověka příliš? V takovéto situaci jsme opět
možná postaveni před otázky, které nás provázejí celým naším životem: „Na jak dlouho si mohu
plánovat svůj život já? Co mě čeká v nejbližší budoucnosti? Kam se bude ubírat můj život?
Zvládnu stanovené úkoly?“ Takovéto otázky mohou být někdy znepokojující. Mohou nám ale
pomoci. Pomoci hledět nejprve na to, co je opravdu důležité. A až následně plánovat svou (vždy
nejistou) budoucnost.

Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Známe ale Toho, kdo ji dobře zná a zná i nás, zná naše
srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i radosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat.
Není proto na škodu využít nějaké chvíle k té nejdůležitější pracovní a strategické schůzce. Ke
schůzce s Tím, kterému na nás záleží, s tím, který jde po našich cestách s námi, a který, i když to
mnohdy přímo nevnímáme, k nám promlouvá a nás doprovází... Vždyť „Svítilnou našim nohám je
jeho slovo a světlem na naší stezce“ (srov. Žl 119,105).

...žijeme ve světě, který je nejen těžce zkoušen stále novými válečnými konflikty, ale který -
stejně jako před dvěma tisíci lety - stále pronásleduje ty, kteří uvěřili Kristu. Podle organizace
Křesťanská mezinárodní solidarita čelí diskriminaci, pronásledování nebo hrozbě smrti až 200
milionů věřících v Krista. Jejich utrpení je částečně způsobeno i nedostatečnou podporou ze strany
západních křesťanů.

I když se za pronásledované křesťany modlíme každoročně na šestou neděli velikonoční a
mnozí i každou neděli při bohoslužbách, je potřeba dělat víc. Proto vás všechny prosím, abyste ve
farnostech na tento úmysl nyní pamatovali pravidelně ... formou postu i modlitby za
pronásledované křesťany ... v době komunistické totality jsme to byli zase my, kteří byli
povzbuzováni sestrami a bratry ze svobodných zemí.

Milé sestry a bratři,
na neděli 14. září 2014 vyhlašuji sbírku na podporu církevního školství. V naší diecézi máme

Jak a na jak dlouho si mohu plánovat svůj život já?

Bůh ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat
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sedmnáct katolických škol a školských zařízení různých typů. Od nového školního roku v Brně
navíc zahajuje provoz Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.

Církevní školy mají své velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a s důvěrou svěřují
své děti do jejich péče. Poskytují možnost stovkám žáků seznámit se s křesťanstvím, a
zprostředkují setkání s církví, které je pro ně často překvapivě jiné, než nabízí obvyklý mediální
obraz o církvi. Katolické školy v naší diecézi nabízejí nejen možnost vzdělávání na vysoké úrovni,
ale také vstřícnou atmosféru a snahu vychovávat žáky s důrazem na křesťanské principy a
předávání morálních hodnot, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat. To jsou aspekty,
které se od církve očekávají a které také chceme naplňovat. Církevní školy jsou financovány
dotacemi z ministerstva školství, ale tyto dotace bohužel nepokrývají veškeré jejich potřeby.
Navíc jste jistě v poslední době zaznamenali snahu některých politiků výrazně snížit financování
církevních škol z prostředků státního rozpočtu.

Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem, ale také
pomocí při propagaci církevních škol ve vašem okolí. A prosím také o modlitbu, aby se církevním
školám dařilo naplňovat v dnešní společnosti své jedinečné poslání.

Děkuji Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomůžete a děkuji těm z Vás, kteří přispěli do
sbírky na církevní školství v roce 2012. Její výnos činil 2 027 000 Kč.

V modlitbě provází a žehná Váš biskup Vojtěch

Úvodní informativní schůzka pro zájemce s praktickou ukázkou je ve čtvrtek 18. září 2014 v
18:00 hod, Katolický dům Blansko.

Kurz nabízí možnost objevit řešení pro situaci, kdy si rodič neví rady, jak reagovat na špatné
chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a je potřeba zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit
vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi. V tomto výchovném systému založeném na
ovlivňování a přesvědčování hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sama sebe, jejich i
svých negativních projevů a emocí.

Kurz je určen pro rodiče, kteří v dnešní společnosti mají potřebu vychovat dítě:
- pevně zakotvené v hodnotách dané rodiny, vztazích
- orientující se v řádu společnosti
- vědomé si vlastní hodnoty a lidské ceny
- schopné samostatně se rozhodovat a nést si následky svého rozhodnutí.
Lektorky: Mgr. Milana Vykydalová a Mgr. Vendula Zachovalová absolvovaly vzdělávací

program Efektivní výchova krok za krokem (MŠMT č. 27 930/2006-25-533) včetně dalšího
vzdělávání lektorů organizovaného Institutem efektivního rodičovství, který je součástí
diecézního Centra pro rodinu a sociální péči Brno. Pod jejich vedením již proběhlo více jak deset
kurzů efektivního rodičovství. Úvodní informativní setkání zájemců je nezávazné a zdarma.

Informace a přihlášky: v.zachovalova@seznam.cz, 774 276 256
milana.vykydalova@centrum.cz, 736 60 64 68.

Víkendový kurz bude zahájen na podzim 2014:
Skupina A: 24. - 26. října 2014 (5. - 7. 12. 2014, 27. 2.  - 1. 3. 2015, 10. - 12. 4. 2015)
Skupina B: 21. - 23. listopadu 2014 (6. - 8. 2. 2015, 13. - 15. 3. 2015, 24. - 26. 4. 2015)

POZVÁNKY

Rodinné centrum Blansko:

Kurz efektivního rodičovství

Kurz partnerství

Diecézní centrum života mládeže MAMRE, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Rodinné centrum Blansko

www.rcblansko.cz,



Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat období známosti a jak se
připravovat na manželství. Kurz partnerství (víkendový) probíhá formou čtyř víkendových setkání
v Osové Bítýšce. Tato setkání pořádá Diecézní centrum života mládeže MAMRE ve spolupráci s
Centrem pro rodinu a sociální péči Brno. Víkendy vedou Mgr. Milana Vykydalová (pastorační
asistent, Brněnské biskupství) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko).

Pro mladší - od 15 do 20 let - 3. - 5. října 2014, DCŽM Osová Bítýška MAMRE.
Pro starší - od 20 let - 7. - 9. listopadu 2014, DCŽM Osová Bítýška MAMRE
Víkend pro skupinu mladých lidí vedený zážitkově. Nejedná se o kurz pro páry. Cílem kurzu je

seznámit se s principy mezilidských vztahů (především partnerských) a získat tak další vztahové
dovednosti. To by mělo podpořit předpoklady pro úspěšný rozvoj budoucího kvalitního
partnerského vztahu.

Informace a přihlášky: milana.vykydalova@centrum.cz, 736 60 64 68, www.rcblansko.cz

V neděli 28. září pořádá outdoorový klub Kolpingovy rodiny pro mládež a děti od 10 let
výpravu do jeskyně. K dispozici dvě trasy - procházková a plazivá.

V pondělí 17. listopadu lezecká stěna Klajda. Od 10 let, pro začátečníky i pokročilé.
Víkend 13. - 14. prosince - sjezdové lyžování na Hochkaru. Základní cena pro farní děti a

mládež od 10 let činí 2500,- Kč za ubytování, polopenzi, skipas a dopravu.
Přihlášky na kolping.blansko@seznam.cz. Více informací na .

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
ročníků. Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu, Barvičova 85, v období
září - listopad 2014 v pěti večerních čtvrtečních setkáních od 25. září 2014 se čtrnáctidenní

Tajemství vztahů

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (za podpory Rodinného centra Blansko)

Díky službě několika našich seniorů, pod vedením paní Evy Kuběnové, se mohou ostatní
senioři zastavit na kávu, čaj a přečtení Naší rodiny, případně popovídání na Senior pointu na Staré
faře. Očekávání jsou od 16:00 do mše svaté každé pondělí. Takže? Stačí vyrazit do kostela na
večerní o trochu dřív a hned vám bude lépe.

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny zve …

Biblický kurz

Děkujeme místní organizaci KDU-ČSL za podporu letošní akce Salza i ostatních aktivit
Kolpingovy rodiny. Věra a Vladimír Matěnovi, vedoucí outdoorového klubu KR.

Literární kavárna: každé pondělí, 16-17 hod

www.kolping.uvadi.cz

Klub aktivních seniorů Blansko

Zve na akce: 10.9. 2014  Poutní místo - Kalvárie u Jevíčka
17.9. 2014  Poutní místo - Turzovka
8.10. 2014  Poutní místo - Vambeřice
22.10. 2014  Poutní místo - Mariazell
12.11. 2014  Poutní místo - Lurdy
23.11. 2014  Zpívání při harmonice
13.12. 2014  Den pro seniory

Spolu s SKD pořádáme v Katolickém domě i besedy.
Vždy ve  středu od 15:00 do 17:00 hod. na Centru sv. Martina, Komenského 14.

Zveme ty, kterým je  55 - 99 i víc, chtějí se pobavit, zasmát i něco dovědět.



periodicitou vždy od 17:00 do 20:15 hod.

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.

Muzeum Blansko si Vás dovolujeme pozvat na vědecký seminář, pořádaný u příležitosti 100.
výročí vypuknutí Velké války. Seminář se bude konat v pátek 12. 9. 2014 v multimediální síni
blanenského zámku. Uzávěrka přihlášek byla sice již 30.8. 2014, ale zkusit se zeptat na volná místa
lze i později na: muzeum@blansko.cz nebo telefonicky 516 418 781. Účast je bezplatná.

Program semináře: 9:30 Prezentace ... 10:15 Úvodní slovo: Mgr. Eva Nečasová, ředitelka
Muzea Blansko ... od 10:30 Přednáší: Vlastimil Schildberger (Moravské zemské muzeum), Ivana
Bojdová (Blansko), Eva Nečasová (Muzeum Blansko), Milan Koudelka (Muzeum Blansko),
Zdeněk Hasoň (Boskovice). Přestávka na oběd. Zakončení v 17:00 prohlídkou interiérů muzea
oživenou výstavou společenských šatů a společenským večerem s cimbálovou muzikou.

“Jen ten, kdo slouží dobru a lásce, je veliký.Ať je to prezident, poslanec nebo jen metař. Je třeba
lidí nahoře i dole a na všech záleží. I ti nahoře nechávají po sobě odpadky, které zas někdo musí
odklízet. Když však setrváme v nejednotě a vyloženém hmotařství a z tržního hospodářství
vytvoříme mamonářství, a ne službu druhým, pak nás Evropa bude pokládat za pobudy a lidi všeho
schopné, a tím i nebezpečné. Jsme zas na velkém rozcestí.“ (František Lukeš). Autorem této nové
knihy je dnes již zemřelý P. František Lukeš. Jde o výběr z jeho dopisů a sbírku fejetonů, které
vycházely v Poděbradských novinách od května 1991 po tři roky. Z textů na nás dýchne jeho
pochopení pro každodenní radosti a strasti nejobyčejnějších lidí, ale i jeho široké srdce a moudrý
nadhled, s nímž sledoval první roky polistopadového vývoje v naší vlasti. Povzbudí nás jeho živá
víra, naděje a láska, jeho snaha přispět k duchovní obnově lidí, které doprovázel i celého národa.

Kniha popisuje silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry, která se nechala vést Boží
Prozřetelností k dílu záchrany zástupů mladých narkomanů a bezdomovců. V osmdesátých letech
založila v italském Saluzzu komunitu Cenacolo, v níž nacházeli útočiště a uzdravení mladí lidé,
jejichž život z nějakých důvodů ztroskotal. Postupem času se její dílo rozrostlo, takže dnes už čítá
více než šedesát komunit v osmnácti zemích světa.

Teologický kurz

Vědecký seminář, pořádaný u příležitosti 100. výročí vypuknutí Velké války

Biskupství brněnské otvírá další běh ročního teologického kurzu. Každou druhou sobotu jsou
pro posluchače připravené přednášky na teologická témata od morálky po církevní dějiny, od
biblistiky po psychologii. V dalším roce lze pokračovat buď kurzem katechetickým (pro vyučující
náboženství nebo vedoucí společenství a pod.) a nebo pro pomocníky v pastoraci (pro lektory,
akolyty apod.).

Kurz je vhodný i jen pro oživení a prohloubení znalostí křesťanské víry. Přihlášky u Otce Jiřího
a bližší informace na Uzávěrka přihlášek 15.září 2014.

Spirituální dimenze člověka

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl ** František Lukeš

Objímat vyhaslá srdce ** Příběh komunity Cenacolo ** Matka Elvíra

www.biskupstvi.cz



INFORMACE

Rok víry v blanenském děkanátu

Zážitkový farní den pro mládež 13-16

Společné (manželské) spolčování

Hodinová babička

Děkujeme všem, kdo se zapojili do měsíčních adorací Nejsvětější svátosti v kaplích naší
farnosti. Prosíme od dar víry a její obnovu v naší farnosti.

Není tajemstvím, že se mnoho manželských párů schází pravidelné k modlitbě, četbě Písma a
výměně životních zkušeností. Tato “spolča” jsou často už zaběhnutá a vznikají celkem spontánně.

Před několika lety vznikla myšlenka uspořádat večer “u vínka” pro tři manželská společenství,
aby se jejich účastníci mohli více navzájem poznat a seznámit. Vzhledem k tomu, že ve farnosti
přibývají další manželství a mladé rodiny, které ještě do žádného manželského společenství
nezapadly, připravili jsme na tento podzim další podobnou akci na sobotu 25. října do Hustopečí k
Otci Pavlu Kafkovi.Asi - nebo určitě - se nepodaří dát dohromady všechny, které jsme vypátrali, ať
pro omezenou kapacitu místa nebo pro nemožnost zajistit hlídání dětí, ale to nevadí, v podobných
setkáních se bude pokračovat i v dalších letech, takže jednou snad dojde na všechny.

Svátost biřmování by měla být v naší farnosti udělována v roce 2015. Biřmovanci se scházejí

Setkání na podzim 2014:
12. a
19. září
10. a 24. října
7. a 21. listopadu
12. prosince

Naše farnost je opravdu pestrým společenstvím. A tak nás napadlo, že by se mohli sejít třeba
mladí ve věku 13 – 16 let na svůj farní den, připravený jen pro ně! Už dnes je připraveno plno
zábavy, společné setkání, modlitby a také malé překvapení. Zveme proto všechny tyto teen´s prožít
společně pohodový čas, víc se poznat a něco hezkého spolu zažít.

Kdy? V sobotu 20. září od 9:00 do 16:00 v areálu Centra sv.Martina. Občerstvení a jídlo
zajištěno. Program si připravili a další podrobnosti rádi dodají Milča a Vojta Mrázkovi.

Manželé, kteří se scházejí se svými vrstevníky ve společenství, mohou více prožívat i svou víru,
své vztahy a tato setkávání jsou pro ně i pro farnost velkým přínosem.

Jistě už jste někde zaslechli pojem “hodinový manžel”. Jde o službu řemeslníka, který je
připraven za symbolickou hodinu opravit v domácnosti prakticky cokoli.

V souvislosti se setkáním mladých manželů a rodin nás napadlo obrátit se na (byť i jen o trošku)
starší generaci s otázkou, jestli by se mezi nimi nenašly “hodinové babičky”, tedy ženy - maminky,
babičky, ochotné pohlídat mladým rodičům, kteří nemají v Blansku širší rodinu, na nějakou hodinu
jejich děti.

Takováto pomoc se samozřejmě nedá ani objednat ani zaplatit. Musí vyrůst z přirozených a
dlouhodobých vztahů. Pokud by se však zájemci našli, ať se obrátí nejlépe na Otce Jiřího nebo
přímo na rodiny, které znají a domluva a první krůčky vzájemného “oťukávání” s dětmi už pak
určitě nebudou problém. DÍKYvšem ochotným z obou stran!

v
uvedené pátky po mši svaté na Staré faře. Mladší biřmovance vede Otec Jiří a starší jáhen Oldřich.

26. září
(mimořádné - beseda s O. Markem Orko Váchou - na KD)

Svátost biřmování 2015



Vzpomínka na P. Ladislava Kubíčka

Biblický kurz * Jonáš a Lukáš V

Dne 11. 9. 2014 uplyne 10 let ode dne, kdy byl na faře v Třebenicích zavražděn P. MUDr.
Ladislav Kubíček. K připomínce této události chystá farnost v Kunštátě, jeho rodišti, triduum:

V pátek 12. 9. 2014 v 18:00 hodin bude v místním kostele sv. Stanislava slavit bohoslužbu
generální vikář brněnské diecéze Mons Jiří Mikulášek.

V sobotu 13. 9. 2014 proběhne 11. pěší smírná pouť P. Ladislava Kubíčka z Kunštátu (začátek
je v 8:00 hodin modlitbou na jeho hrobě na zdejším hřbitově) do Sloupu v Moravském krasu, kde
bude v 17:00 hodin slavit děkovnou bohoslužbu brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

V neděli 14. 9. 2014 ve 14:00 hodin následuje putování z Kunštátu na kopec "Kulíšek" mezi
Rozsečí a Touboří. Na trase se za Rozsečí poutníci pomodlí Křížovou cestu P. Ladislava Kubíčka.

Lektoři: Mgr. Stanislav Pacner, Th.D., doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Kurz, který proběhne na Biskupském gymnáziu (Brno, Barvičova 85) ve dnech 25.9. - 20.11.

2014, vždy ve čtvrtek (po 14 dnech) od 17 do 20:15 hod je opět určen všem zájemcům o Bibli,
kteří chtějí s užitkem čerpat z Božího slova pro svůj osobní život; a také pro ty, kteří se v malých
společenstvích snaží Bibli porozumět, ať už jako vedoucí nebo účastníci. Účast není vázána na
absolvování předchozích ročníků.

Přihlášky do 20. 9. 2014 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43
Brno, tel. 533 033 299,

Naše Charita velmi citlivě a přitom zkušeně pomáhá lidem, kteří se ocitnou vlastní i nevlastní
vinou v nouzi a zejména těm, kterým chybějí základní životní potřeby. Naše farnost darovala na
tuto službu kromě mnoha osobních darů peníze ušetřené z postu v postní době a z výtěžku
volejbalového turnaje ve Spešově na konci prázdnin. Pro informaci a další motivaci uvádímě
případy pomoci naší Charity z období leden-duben 2014:

· Žena, která je téměř slepá, přesto se snaží se dobře starat o svou dvouletou dceru. Paní splácí
dluhy a tak dva dny před dávkami neměla dát co jíst dítěti. Navštívili jsme ji a poskytli potraviny z
darů, které jsme obdrželi z obchodního domu a také jsme jí koupili chléb a perlu.

· Zatelefonovala nám uživatelka se třemi dětmi, a požádala nás o potravinovou pomoc pro
sebe a své děti. Žena řeší těžkou situaci, manžel je bez práce a ona sama nedokáže hospodařit s
penězi, které má z dávek. Bylo těsně před „dávkami“. Poskytli jsme paní pomoc z potravin z
obchodního domu a přikoupili chléb a trvanlivé mléko. Také jsme paní nabídli možnost pomoci ji s
domácím hospodařením, aby k této situaci nedocházelo.

· Obrátila se na nás uživatelka se třemi dětmi, plakala – nemá dát co svým dětem jíst… dávky
budou za tři dny. Paní žije se svým mužem a třemi malými dětmi v nájmu v domku na okraji
Boskovic. Manžel je zedník, nyní v zimě nemá práci, zůstal proto doma s dětmi na mateřské
dovolené a paní pracuje. Protože muž skončil práci – má začít pracovat na živnostenský list, ale
musel doplatit sociální a zdravotní pojištění a tím pádem „nevyšli“. Poskytli jsme potraviny z daru
z obchodního domu a přikoupili chleba a sušené mléko. Máme domluvenou další schůzku, kde
opět nabídneme rodině pomoc ve formě domácího hospodaření.

· Obrátila se na nás paní, těhotná, maminka dvou děti – 7roků a 1rok. Bydlí s přítelem, který
pracuje na sezonních pracích v lese mimo domov. Tento měsíc museli zaplatit vyšší částku na dluhy
a nyní nemá dát svým dětem co jíst. Poskytli jsme potraviny z daru z obchodního domu a přikoupili
chleba a rohlíky. Protože taková situace u paní S. nikdy nebyla, pokusíme se s paní probrat situaci a
udělat opatření, aby k ní již nedocházelo

· Rodina s šestiměsíčním dítětem. Přistěhovali se z podnájmu do Blanska, na podnájmu

HLADOVĚJÍCÍ V NAŠEM REGIONU?

dolezelova@biskupstvi.cz



doplatili nájem a nezůstaly jim žádné finance. Přes okamžitou návštěvu sociálního odboru na MU,
není možné vyplatit dávky přes pokladnu. Složenkou to trvá několik dní. Byl čtvrtek, složenka
může přijít nejdříve v pondělí. Rodina neměla co jíst, neměla plínky pro syna. Poskytli jsme jim
jídlo z darů z obchodního domu, přikoupili mléko, kojeneckou vodu, chleba a pleny pro dítě.

· Rodina s šesti dětmi. Manžel má velmi málo placené zaměstnání, opozdily se dávky. Paní
nemá pro nejmladší dceru peníze na sunar. Zakoupen z darů. Také jsme rodině, která je na tom
finančně velmi špatně, poskytli potraviny z darů z obchodního domu a přikoupili mléko, cukr, olej,
ramu, těstoviny a pečivo. Nabídnuto domácí hospodaření. Rodina si tuto možnost ještě rozmyslí.

· Maminka, která právě porodila. Do porodnice za ní nikdo nepřišel. Otec dítěte se
momentálně k ní ani k právě narozené dceři nehlásí. Její rodina nefunguje. Jeli jsme navštívit paní
do porodnice. Paní neměla pro dceru na cestu zpět domů pleny. Zakoupili jsme jí balení plen. Po té
jsme paní navštívili doma. Paní neměla prostředky na zakoupení základních potravin. Jako kojící
mamince jsme jí zakoupili základní potraviny. Podpoříme paní ve vyřízení dávek.

· Kontaktovaly nás pracovnice sociálně aktivizačních služeb z Moravské Třebové, že za
Boskovicemi je rodina s dětmi, která potřebuje pomoci. Zavolali jsme paní a dověděli se, že nemají
s dětmi co jíst, a nejmladší syn 17 měsíců nesnáší obyčejné mléko, blinká a má průjem, Paní nutně
potřebuje základní potraviny a sunar a pleny. Navštívili jsme rodinu, abychom zjistili, jak bychom
jí mohli pomoci. Podpořili jsme rodinu ve vyřízení sociálních dávek, nabídli domácí hospodaření.

· Rodina s šesti dětmi. Rodina nutně potřebuje Sunar pro tříměsíční holčičku a pleny pro ni i
jejího ročního bratra. Vzali jsme zbytek potravin ze sbírky v obchodním domě a dokoupili pleny a
Sunar. Pracujeme s rodinou na finančním hospodaření.

· S rodinou s dvěma syny předškolního věku pracujeme již delší dobu. Nyní nastala situace, že
rodina náhle nemá základní potraviny – byly jim poprvé poskytnuty. Zjišťujeme, proč k této situaci
došlo, pomáháme se zajištěním právní pomoci.

· Na rodinu nás upozornila třídní učitelka dcery. Navštívili jsme tuto rodinu a zjistili, že mají
velké dluhy, odpojenou elektřinu, špatný přístup k hygieně. Začali jsme s rodinou pracovat.
Objednání k právničce, pomoc při zajištění obědů pro dívku ve škole, hygiena, praní prádla atd.
Souběžným krokem bylo i poskytnutí základních potravin a šamponu.

PROŽILI JSME

Sportovně zábavný den - trvanlivé potraviny a konzervy ze skříně ven!

Takto zněl název a zároveň i moto poslední prázdninové neděle, která se ve spešovském
sportovním areálu nesla v duchu charitativní akce na pomoc rodinám, které v našem regionu trpí
nedostatkem. Prvotní myšlenka volejbalového turnaje byla obohacena i o program pro děti a tak si
všichni přišli na své. Dospělí vytvořili pět volejbalových družstev a místo zápisného přivezli
trvanlivé potraviny, které Charita, jako spolupořadatel, rozdělí tam, kde je jich nejvíce potřeba.
Všechny příchozí děti mohly absolvovat cestu kolem světa, při níž splnily několik zábavných
úkolů a na závěr získaly malou odměnu. Nechyběla ani kulturní vložka, o kterou se postarala
kapela Sedoom. Jako odměnu pro všechny můžeme, krom dobrého pocitu z vykonaného skutku,
považovat i vyslyšené modlitby všech organizátorů, díky kterým se slitovalo i počasí a zmokli jen
ti, kdo otáleli s odchodem.

Závěrem nezbývá, než poděkovat všem, kdo svým úsilím a přítomností podpořili dobrou
myšlenku a doufat, že podobných příležitostí, jak pomoci, bude v budoucnu více.

Zapsala Mirka Kuběnová

Oblastní charita Blansko děkuje všem organizátorům dárcům, sponzorům.....
Potraviny jsou již rozděleny na střediska OCHBk, která pomáhají rodinám s dětmi v nouzi.



Letošní léto na Salze

Stalo se již tradicí, že předposlední týden prázdnin patří rakouské řece Salze a jejímu krásnému
okolí.Ani letos tomu nebylo jinak. Na týden plný očekávání jsme vyrazili v pondělí 18. 8. z farního
dvora. Po požehnání a rozloučení jsme v Brně nabrali vybavení na vodu i feraty (zajištěné cesty) a
vyrazili směrem k rakouským hranicím. Cestou jsme se zastavili v premonstrátském klášteře ve
městě Geras, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Do kempu jsme dorazili odpoledne a ubytovali
se. Příští den jsme nezaháleli a vrhli se na splouvání řeky. Počasí bylo vcelku dobré, takže se
někomu chtělo i do sedmistupňové vody. Odpoledne jsme se vydali na ferátu, která se také
podařila. Ve středu už počasí zlobilo, byla zima a občas pršelo. V plánu byla nová feráta, kterou
jsme lezli poprvé. Lezení po železných kramlích ztěžoval déšť. I přesto se pěti nejzdatnějším
povedlo dolézt až na vrchol. Odpoledne jsme zaslouženě odpočívali v kempu.

Druhou část našeho vodáckého týdnu jsme prožili překvapivě dobře. Hlavně počasí se
vyvedlo, i když nám meteorologové hlásili nejhorší podmínky právě na druhou část našeho
pobytu. Ve čtvrtek i v pátek nás během našich aktivit hřálo sluníčko, proto jsme si je náramně užili.
Splouvala se voda, chodilo se na vycházky a dělali jsme samé zajímavé aktivity. I sobota, den
odjezdu, probíhala bez problémů. Poté co jsme všechno uklidili a sbalili, jsme vyrazili na cestu
domů. Cestou byly dvě zastávky. Jedna v poutním místě Mariazell, a ta druhá, trochu nešťastná,
kousek před hranicemi, když se nám porouchalo auto. Naštěstí se vše dalo za chvilku do pořádku, a
my jsme mohli brzy vystupovat na farním dvoře.

I přes všechny „nástrahy“ jsme si celý týden užili a odpočinuli si před nadcházejícím školním
rokem. Právě proto patří náš veliký dík manželům Matěnovým, kteří měli připravený zajímavý
program, díky kterému jsme prožili spoustu nových zážitků.

jsou organizovány ponejvíce Kolpingovou rodinou, dále naší farností a také Českým svazem
včelařů. Vedeny jsou dospělými dobrovolníky z našich řad, kteří se nezištně dělí s dětmi a mládeží
o své odborné i životní zkušenosti. Patří jim velké poděkování.

Připomeňme si, že kroužky nejsou určeny jen dětem z naší farnosti, ale musí jít aspoň o jejich
kamarády, aby se pořád udržoval komunitní duch a zabránilo se nezdravé anonymitě.

Za zúčastněné zapsali: háček Šmudla a zadák Marcel

VODA PRO KOJENCE: NA STARÉ FAŘE

VÝUKANÁBOŽENSTVÍA KROUŽKY VE FARNOSTI PRO DĚTI

Ke zprávě naší Charity bych chtěl dodat následující: od jedné rodiny, která Charitě poslala
trvanlivé potraviny, jsme dostali darem také UV filtr na pitnou vodu, který ji čistí prakticky do
kvality kojenecké vody. Manželé z ní doma vaří pro svou malou holčičku a vše je v pohodě.

Od srpna máme tento filtr instalovaný na Staré faře (v přízemí ve sklípku) a rodiny, které mají
o tuto kvalitnější vodu zájem, si jí mohou nabrat podle potřeby. Kohoutek je zřetelně označený
( ) a je upravený tak, aby z něj šlo nabrat i do malého kanystru nebo velke
PET láhve.

na školách naší farnosti začne v týdnu od 15. září 2014 (na gymnáziu už v pátek12. září).
Rozvrh je v závěru tohoto čísla a na stránkách farnosti:

Rozvrh je v závěru tohoto čísla a na stránkách farnosti:

... své výpěstky pro Vaše zdraví! K dostání a nebo v pátek

FILTROVANÁ VODA

Vyučování náboženství

PRO ZDRAVÍ: Kroužek Mladý zahradník a lékárník nabízí...

www.farnostblansko.cz

www.farnostblansko.cz

Kroužky na našem Centru svatého Martina

na Garden party (pátek 5. 9. 2014)



před dětskou mší svatou u paní Zlaty Prudké nebo Jitky Svobodové:
Čaje: na pěkné sny, na dobré trávení, kloktání na bolavý krček, čaj na bolavé bříško, na podporu

imunity, proti kašli, čaj pro ženy, čaj pro klid a pevné nervy, na vysoký krevní tlak a podzimní čaj.
Koření: na pizzu, salátové koření, koření na maso, na bramborák a bramboračku, polévkové koření
(3 druhy), aztécký cukr (stevia). Sirupy: meduňkový pro příjemný večer, mateřídouškový při kašli
a nachlazení, bezový sirup. Měsíčková mast na hojení ran. Dobrovolným příspěvkem (10-15 kč)
podpoříte činnost členů kroužku. Děkujeme!

** 6. září 2014 ** kaple Olešná
V rámci měsíční modlitby za obnovu víry v naší farnosti se bude konat adorace v kapličce na

Olešné. Začne v 9 hod a zakončena bude mezi 14. a 15. hodinou za přítomnosti poutníků z Blanska
na Vranov.

** 6. září 2014 ** 18:00 ** poutní kostel Vranov
Na naší zásvětnou pouť můžeme vyjít také pěšky (odchod ve 14 hod od fary) a zastavit se na

Olešné pro požehnání u kapličky.Autobusy jedou v 16:30 od Billy, přes Olešnou a přesAdamov.

** 14. září 2014 ** při všech bohoslužbách v diecézi

** 19. září 2014 ** 18:30 ** Katolický dům
V rámci pravidelných besed s různými osobnostmi je připravena přednáška a beseda kněze,

biologa a odborníka na lékařskou etiku, Marka Váchy.

** 20. září 2014 ** 9:00 - 16:00 ** Centrum sv. Martina
Tento den je určen pro setkání a prožití mládeži ve věku 13 – 16 let. Čeká je plno zábavy,

společné setkání, modlitby a i překvapení. Jídlo a občerstvení zajištěno. Program připravují
manželé Milča a Vojta Mrázkovi.

** 24. září 2014 ** 17:45 Blansko

** 7. říjen 2014 ** kostelAdamov
Na tradičním svátku hudby “Světelský podzim” bude hostem skupina Javory.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Rok víry - adorace

Pouť na Vranov

Sbírka na Církevní školství v naší diecézi

Dny Evropského (kulturního) dědictví

P. Marek Orko Vácha: “Tvůrce tvoří tvůrce”

Zážitkový den mládeže naší farnosti 13-16

Svátost nemocných - společně v kostele

Národní svatováclavská pouť

Světelský podzim vAdamově

** 13. - 14. září 2014 ** 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.

** 9. září 2014 ** 18:00 Spešov
** 14. září 2014 ** 10:45 Olomučany

** 26. - 28. září 2014 ** Stará Boleslav
Bližší podrobnosti s pozvánkou najdete na www.svatovaclavskapout.cz/program



Sbírka na misie

Společné spolčování

Dušičková svátost smíření

Dušičkové pobožnosti

VÍTÁNÍ svatého MARTINA

** 19. říjen 2014 ** při všech katolických bohoslužbách v republice (na světě?)

** 30. říjen 2014 ** 14:30 - 17:45 ** kostel
Projevem naší lásky k zemřelým je naše čisté srdce, přijetí svatého přijímání, modlitba na

úmysly Svatého Otce a návštěva hřbitova (to vše tzv. odpustky, duchovní dar našim zemřelým).

** 15.-16. listopad 2014
V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce: 14. - 15.11. to

bude provázení ve věži kostela a s tím spojená výstava Libora Bartoše ** 15.11. průvod světýlek s
přivítáním sv.Martina na koni a Martinské hody ** 16.11. slavnostní mše svatá, historický průvod a
odpoledne beseda u cimbálu. Podrobnosti ještě budou zveřejněny.

** 25. říjen 2014 ** Hustopeče
Odjezd přihlášených manželů na setkání mladých manželských společenství a manželů bez

společenství je ve 13:00 od OD Billa.

** 2. listopad 2014 ** hřbitovy farnosti
Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko

(ekumenická) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.

* * *

S FARNOSTÍKROUŽKY KOLPINGOVY RODINY BLANSKO :
Záme nický krou ek

Divadelní krou ek

č ž

ž

V krou ku se lenové u í opracovávat různé materiály a budou provádět drobné údr bářské práce
ve farním areálu Centru sv. Martina.

Vedoucí krou ku:
Vlo né: 100,- K
První schůzka: úterý 16. září 2014 v 16:00 hodin

V krou ku se lenové u í poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné
kostýmy a pomůcky pro divadelní innost.

Vedoucí krou ku: t. 774276256,
Vlo né: 100,- K
První schůzka: úterý 16. září 2014 v 16:00 hodin

V krou cích se vyrábí modely letadel od nejjednodu ích házedel po dálkově řízené modely.
Vedoucí krou ků:
Vlo né: 300,- K
První schůzka: pondělí 15. září 2014 v 17:00 hodin

V krou ku se děti u í starat o farní ovce a další hospodářská zvířata (slepice, králík...).
Vedoucí krou ku:
Vlo né: 50,- K
První schůzka: pátek 19. září 2014 v 15:30 na farním dvoře
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Josef Hebelka

Mgr. Vendula Zachovalová,

Michal Macha

Jan Gryc

Kroužky leteckých modelářů I a II

Kroužek chovatelů ovcí

č

v.zachovalova@seznam.cz



Zahradnický kroužek

Kroužek „Tvořivé ruce“

Výtvarný kroužek

Elektrotechnický kroužek

Řezbářský kroužek

V krou ku se děti učí základům pěstování ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.
Vedoucí krou ku:
Vlo né: 100,- K
První schůzka: pondělí 15. září 2014 v 16:00 hodin

V krou ku děti a mláde vyrábějí nejrůzněj í ozdobné předměty, ijí a vy ívají, há kují a pletou.
Vedoucí krou ku:
Vlo né: 100,- K
První schůzka: pátek 19. září 2014 v 18:30 hodin

V krou ku děti malují a lepí obrázky různými technikami, pracují s hlínou.
Vedoucí : tel. 736529249,
Vlo né: 100,- K
První schůzka: středa 17. září 2014 v 16:30 hodin

V krou ku se lenové u í základům elektrotechniky teoreticky i prakticky.
Vedoucí: t. 603244141,
Vlo né: 200,- K
První schůzka: úterý 16. září 2014 v 15:00 hodin

V krou ku se lenové u í zvládat řezbářské techniky.
Vedoucí krou ku:
Vlo né: 200,- K
První schůzka: čtvrtek 18. září 2014 v 16:00 hodin

Krou ky provozují svoji innost na ul. Komenského
14, Blansko. Přihlá ky do krou ků odevzdávejte Ing. Josefu Kup íkovi, Ing.
Ivanu Mrázkovi nebo vedoucím jednotlivých krou ků.
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Ing. Jitka Svobodová, Zlata Prudká

Markéta Kolářová

Jana Vaňková, Marta Mrázková,

ing. Ivan Mrázek, ing. Michal Mrázek,

Ladislav Ne as

v prostorách staré fary Centru sv. Martina
Přezůvky s sebou!!!
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vankova.bk@seznam.cz

mrazek.ivan@centrum.cz

Kroužek “Tvoření pro zdobení”

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě

V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, háčkem a jehlicemi, recyklovatelnými
materiály, polymerovými hmotami, papírem... Vyrábí hlavně ozdoby a doplňky...

Vedoucí kroužku:
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pondělí 15. září 2014 v 16:00 hodin

Klub pořádá měsíčně zajímavé výpravy do přírody – do jeskyní v našem okolí, splouvání řek i
dvoudenní lezení ve skalních městech. Plánuje víkend na lyžích nebo na sněžnicích. V deštivém
podzimním období např. lezeckou stěnu. V zimě vodní hrátky na bazéně. Celoroční činnost opět
zakončí týdenním tábořením u řeky. D

Činnost outdoorového klubu je otevřená. Do naplnění kapacity je možné se přihlašovat i na
jednotlivé akce klubu. Dolní věková hranice je podle obtížnosti jednotlivých akcí stanovena od 6
do 12 let. Kladen důraz na bezpečnost: odborní instruktoři a předepsané vybavení (přilby, vesty...).

Pozvánky a zprávy na . Klub vedou manželé Matěnovi ve
spolupráci s odbornými instruktory.

Petra Vondrová, Marie Mráčková

vě akce vhodné též pro rodiče s dětmi.

http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se



Kroužek “Krasový včelařík”
Kroužek MO Českého včelařského svazu Blansko a farnosti sv. Martina:
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 12. září 2014
Vedoucí Pavel Buchlovský, tel. 775877733

VÝUKANÁBOŽENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI PRO DĚTI

Místo Skupina Den Hodina Vyučující

ZŠ

Erbenova
1. – 2. roč PO 11:55 R. Klimešová

3. – 5. roč PO 12:50 A. Babková
ZŠ

Dvorská
1. – 2. roč ST 11:50 M. Musilová

3. – 5. roč ST 13:00 M. Musilová
ZŠ

Masarykova
1. roč ÚT 12:00 / v 1.B J. Vaňková

2. roč ÚT 13:00 / v 2.A J. Vaňková

3. + 5. roč ÚT 13:00 / v 3.C Š. Daňková

4. roč PO
13:30 / v 5.D (15.9.-1.12.)

V. Zachovalová
13:00 / v 5.D

ZŠ

Salmova
1. – 2. roč ČT 11:55 E. Šebelová

3. – 5. roč ČT 12:50 E. Šebelová

Gymnázium

prima – sekunda
PÁ 14:00 O. J. Kaňa

žáci 6.-7. tříd ZŠ
tercie – oktáva

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

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

Olomučany 1. – 4. roč PO H. Spieglová

Ráječko
1. – 2. roč M. Pokorná

3. – 5. roč j. O. Němec

Centrum
sv. Martina

Sedmikrásek –

předškolní
PÁ 16:45 T. Zachoval

Ministranti PÁ 16:45 Vedoucí
Dětský chrám
sbor

SO 16:00


