
NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU

V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. 
Pokání podle Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě 
samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první 
řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás 
samých. Zdroj naplněného života je v Bohu! A tento zdroj se nám 
v Ježíši Kristu přiblížil na dosah.

JAK TEDY PROŽÍT ADVENT…

Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého 
života. Zvi Jej do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a 
realitu, ve které se nacházíš!

Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení.
Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.
Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.
Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.
PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI,POTĚŠ NÁS SVOU BLÍZKOSTÍ A DEJ SVĚTLO NAŠIM OČÍM. 

DEJ ZAZÁŘIT SVÉMU SVĚTLUV NAŠICH SRDCÍCH A VEĎ NÁS TEMNOTAMI ŽIVOTA 
DO SVÉ BLÍZKOSTI PLNÉ JASU.  

(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)

Bůh se stal dítětem

Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. 
Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo? Poprvé mohla žena sdělit celou pravdu: 
„Bože můj, synu můj“. 

Nyní už nemám strach. Je-li Bůh dítětem položeným tam na slámě v jeskyni, pak mi už 
nenahání strach. A jestliže mohu i já vedle Marie šeptat: „Bože můj, synu můj“, pak ráj vstoupil do 
mého domu a přinesl mi opravdový klid. Mohu mít strach ze svého otce, zvlášť jestli jsem ho ještě 
nepoznal, ale z toho dítěte nikoli. 

Z dítěte, které hladím a které se ke mně vine, z děťátka, které si žádá moji ochranu a lásku, 
strach nemám. Už nemám strach. Pokoj, jenž je opakem strachu, je nyní se mnou. Jedinou námahu, 
kterou musím vynaložit, je věřit. A uvěřit, to znamená zrodit. Věřím-li, pokračuji tím v procesu, 
kterým Ježíš-dítě přichází na svět. Maria, věřím jako ty, že to dítě je Bůh, tvůj syn, a klaním se mu.

Klaním se jeho přítomnosti zde ve schránce, kterou schovávám pod kabátem, kde on je 
uschován ve velmi křehkém znamení chleba, ještě křehčím než je tělo. Slyším tě, Maria, jak čas od 
času v Betlémě opakuješ: „Bože můj, synu můj“.

(Carlo Carretto, z knihy Myšlenky , vydalo NOVÉ MĚSTO)



POZVÁNKY

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny zve …

... od středy 5. listopadu každých 14 dní všechny vodomily do 18 let na pravidelné vodní hrátky 
na bazéně v Blansku. S vodou a ve vodě si hrajeme, potápíme se, skáčeme, plaveme s ploutvemi, 
případně se proháníme na kajacích a nafukovacích kánoích. Učíme se používat pomůcky k 
záchraně tonoucích. Sraz v 19:15 v hale městských lázní, program ve vodě 19:30 až 20:30 hod. 
Příspěvek na pronájem bazénu 20 Kč. Termíny a další informace na www.kolping.uvadi.cz. 

Na leden připravujeme s potápěčským klubem Alkyon opravdové potápění s potápěčskou 
výstrojí. Děkujeme za finanční podporu našich akcí i místní organizací KDU-ČSL. 

Svatocecilské setkání 

Nadace Musica sacra pořádá pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu    
22. listopadu 2014 v katedrále v Brně na Petrově tradiční svatocecilské setkání všech varhaníků a 
chrámových hudebníků. Od  09:30 secvičení společných skladeb ke mši svaté v 10:00 hod. Po 
liturgii minikoncert sboru Collegium musicale bonum a pohoštění s příležitostí k neformálním 
setkáním v prostorách biskupství. Více informací zde http://www.musicasacra.cz

Adventní duchovní obnova na Vranově u Brna

Centrum pro rodinu Brno připravilo víkendové setkání pro manžele bez ohledu na délku 
manželství jako příležitost ztišit se a pohlédnout na své manželství z Boží perspektivy.

Termín adventní obnovy: 28. - 29. 11. 2014. Téma: Spiritualita v rodině. Lektor: P. Josef 
Mendel. Cena: 1800 Kč/p?r (ubytov?n? na pokoji se soci?ln?m zařízením + strava plná penze). 
Koordinátorka programu a přihlášky: Mgr. Markéta Klímová, e-mail: marketa.klimova@crsp.cz

Posezení nad Biblí - nejen pro lektory

Setkání lektorů a posezení nad Biblí s oblíbeným biblistou Otcem Pavlem Kopeckým se koná v 
pondělí 1.12.2014 v 18.30 hod. v kostele. Přijďte načerpat z Božího slova do adventních dnů. 
Zveme  i ostatní zájemce.

Den pro seniory - v Brně na BiGy

Jedinečnou příležitost k setkání s dalšími seniory naší diecéze připravilo Centrum pro rodinu v 
Brně na Biskupském gymnáziu, Barvičova 85, Brno (k dispozici výtah). V sobotu 13. prosince od 
9:00 do 17: 00 hod. jsou připraveny přednášky a diskuze na nejrůznější témata

Přihlášky do 17. 11. 2014 na těchto kontaktech: Josefská 1, 602 00 Brno • tel.: 542 217 464,  
730 805 857 •  www.spokojenysenior-klas.cz  • e-mail: info@spokojenysenior-klas.cz

Účast je zdarma. Uveďte prosím, zda máte zájem o zajištění oběda (80 Kč), a workshop, 
kterého se chcete účastnit (Mobilní počítačová učebna • Loutkohra • Tance vsedě...).

Dárek od srdce potěší nejvíce 

V Roce rodiny zveme rodiče a jejich děti na tradiční předvánoční tvořivou dílnu. Na jedné 
straně jsou dospělí, kteří učí děti vyrobit vlastníma rukama dárek pro své blízké (pod stromeček), 
zkouší být na chvíli „dítětem“. Na straně druhé děti, které zde nejen zdokonalují svoji manuální 
zručnost, prohlubují se v komunikaci s dospělými, ale hlavně zjišťují, že existuje možnost 
obdarovat druhého vlastním výtvorem. 

Neváhejte!  „Dárek od srdce“ nikde nekoupíte, ale můžete si ho vyrobit v sobotu 13. prosince 
2014 na  Katolickém domě v době od  8:00 do 12:00. V případě deštivého počasí prosím přezůvky s 
sebou! Jménem farnosti zve Rodinné centrum Blansko.



Klub  aktivních  seniorů  Blansko

Zveme ty, kterým je  55 - 99 i víc, chtějí se pobavit, zasmát i něco dovědět:
12.1. - poutní místo La Salleta
26.1 - poutní místo Šaštín
9.2. - poutní místo Monserrat
23.2. - poutní místo Levoča

Po Jun?ckém plese bude v neděli 25.ledna 2015 setkání s harmonikou.

Příprava na biřmování 

Zve do Brna na BiGy na Den pro seniory 13.12. 2014 od 9.00–17.00 hod. (k dispozici výtah). 
Přihlášky a další informace na stránkách Centra pro rodinu, Brno: www.crsp.cz

Dále zve na akce KLASu na Staré faře i v novém roce 2015. Scházet se budeme vždy v pondělí 
od 15:00 do 17:00 hod. na Centru sv. Martina, Komenského 14 (Senior point). Do konce roku 2014 
ještě platí dosavadní program a scházení ve středu.

Literární kavárna: v roce 2014 každé pondělí ... v roce 2015 každý čtvrtek

Díky službě našich seniorů, pod vedením paní Evy Kuběnové, se mohou ostatní senioři 
zastavit na kávu, čaj, přečtení Naší rodiny a popovídání na Senior pointu na Staré faře. Očekávání 
jsou od 16:00 do mše svaté každé pondělí. V roce 2015 pak každý čtvrtek od 16:00 do 17:45, tedy 
do eucharistické adorace. Takže? Stačí vyrazit večer do kostela o trochu dřív a hned vám bude lépe.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK  

(Anselm Grün, ilustrace Giulian Ferri) 

„Nebojte se, zvěstuji vám velkou radost, neboť se vám dnes v Betlémě narodil Spasitel, který 
zachrání celý svět.“ Anselm Grün živým a neotřelým způsobem vypráví příběh všech příběhů: 
Ježíšovy Vánoce. Drží se přitom podání evangelistů Marka a Lukáše. Před očima se nám 
zpřítomňuje andělovo zvěstování mladé dívce Marii, Ježíšovo narození v nepohodlí Betléma, 
návštěva tří mudrců i útěk do Egypta. 

(Juraj Jordán Dovala) 

Pankáč v kostele je kniha podobenství a parabol, které jiskří humorem a jdou na dřeň jako 
skalpel chirurga. Pobaví i pohladí a zároveň zatřesou vžitými myšlenkovými stereotypy v oblasti 
víry i mezilidských vztahů. Bůh je taky ateista. Rozmlouvají dva kněží a první povídá: „Člověče, 
před pár dny jsem během modlitby přišel na velice důležitou věc – že Bůh je taky ateista.“ „Jak to?“ 
podivil se jeho kolega a v očích mu bylo patrné zděšení. „Že někteří lidé v Boha nevěří, to chápu, 
ale ty myslíš, že on nevěří sám v sebe?“ „Ale kdepak. On věří sám v sebe. Ale nevěří ve všechny ty 
představy o něm, které jsme si vytvořili my lidé.“

INFORMACE

Svátost biřmování by měla být v naší farnosti udělována v roce 2015. Otci biskupovi jsme již 
poslali návrhy termínů k udělování svátosti biřmování. Jsou to vlastně dva víkendy po 
Velikonocích. V lednu 2015 by už mělo být jasné, který z termínů platí a kdo k nám přijede 
biřmovat, zda Otec biskup nebo generální vikář Otec Jiří Mikulášek, náš bývalý farář.

Biřmovanci se scházejí v uvedené pátky po mši svaté na Staré faře.
Termíny příprav:   leden: 9. a 23.  *  únor: 6. a  20.  *   březen: 6. a 20.
Navržené termíny biřmování:  duben: 11., 12., 18. nebo 19., vždy na 10:30
Biřmovanci si během přípravy vyberou nové jméno podle svého životního vzoru a také kmotra, 

který jim již byl a nebo ještě bude  alespoň zpočátku nápomocný v životu z víry.

- tentokrát pro děti a mládež

Vánoční příběh 

Pankáč v kostele 



Připomeňme si o biřmování: 

Každý narozený člověk má právo, aby od svého nejbližšího okolí přijímal lásku a tak prožíval 
pocit jistoty, přijetí a smyslu života. Nejinak je tomu i s pokřtěným dítětem. Také ono má právo na 
výchovu, lásku a zázemí. Nikdo přece od dětí nepožaduje, aby oplácely všechno, co dostávají.

Postupem času by však měli dospělí, a v případě pokřtěných dětí kromě rodičů i kmotři, dbát na 
to, aby se dítě učilo lásku nejen přijímat, ale také ji rozdávat. Proto je učí pracovat, poprosit, 
poděkovat, pozdravit, pomáhat... Hranicí dospělosti tedy není ve skutečnosti věk nebo zdravotní 
hledisko, ale ochota víc dávat než přijímat. Dospělým se tedy člověk stává tenkrát, když je schopen 
víc lásky rozdávat, než jí dostávat. 

Dospělost je základní podmínkou pro dobrý další život. Jen dospělý má na to, aby vstoupil do 
manželství nebo se stal knězem a nebo zasvěceným Bohu. Ten totiž, kdo je dospělý jen podle věku, 
ale jinak je sobcem a myslí jen na sebe, dospělým ve skutečnosti není.

Přijetím svátosti biřmování dostává člověk dary Ducha svatého k tomu, aby dokázal s jeho 
pomocí po celý svůj život rozdávat lásku víc, než ji od druhých požadovat - tedy být opravdu 
dospělým. 

Příprava na křest dospělých

V roce 2015 přijmou, dá-li Pán o velikonoční vigilii křest dospělí katechumeni naší farnosti. Po 
Novém roce je plánované setkání všech katechumenů naší diecéze s Otcem biskupem v brněnské 
katedrále. Během postní doby budeme za ně prosit při bohoslužbách.

Pro děti od 2. tříd ZŠ (dospělí se mohou rovněž přihlásit, příprava bude individuální). 
Schůzky: Během postní doby příprava na svátost smíření a během velikonoční doby příprava 

na svaté přijímání, vždy v pondělí v 15:30 v přísálí Katolického domu. 
Zahájení přípravy: pondělí 2. března 2015 (po jarních prázdninách) v přísálí KD.  Nutná 

účast jednoho z rodičů nebo aspoň dospělý doprovod! S sebou potvrzení o křtu dítěte.   
Přihlášku si vyzvedněte po Novém roce v sakristii. Můžete si ji vytvořit také sami s těmito 

rubrikami: 1) jméno a příjmení dítěte 2) datum narození 3) datum a místo křtu 4) bydliště 5) kontakt 
na jednoho z rodičů 6) třída a škola 7) podpis alespoň jednoho z rodičů...

... a vyplněnou ji odevzdejte Otci Jiřímu osobně nebo mailem nejpozději do masopustní neděle 
15. února 2015.

Rok víry v blanenském děkanátu

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

Společné (manželské) spolčování

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. 
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.

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, která ještě do žádného manželského společenství nezapadla, připravili 
jsme na tento podzim další podobnou akci na sobotu 25. října do Hustopečí k Otci Pavlu Kafkovi. 

Akce, mimo jiné i díky perfektní organizaci ze strany manželů Kubíkových, úspěšně proběhla, 
účastníci prožili pěkné pestré společenství. Po úvodní prohlídce kostela následovala “prohlídka” 
vinného sklepa u Košuličů a následně besedování prokládané šnekovskými písničkami až do 

Příprava  na první svaté přijímání 2015



hodiny před půlnocí. A protože se nepodařilo dát dohromady všechny mladé manžele a rodiny, 
které jsme vypátrali, ať pro omezenou kapacitu místa nebo pro nemožnost zajistit hlídání dětí, 
budeme v podobných setkáních pokračovat. 

Hodinová babička

Děkujeme!!

Nový projekt s názvem Církevní turistika je určen nejširší veřejnosti a navazuje na projekty 
Noc kostelů a Křesťanské Vánoce, které se již několik let těší oblibě stovek tisíc návštěvníků. 
Biskupství brněnské poprvé představí veřejnosti tento projekt a jeho vizuální styl v Praze na 
veletrhu Památky 2014. Aplikace www.cirkevnituristika.cz prezentuje křesťanské církevní 
památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného 
jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje 
křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově 
duchovních, duševních i fyzických sil. 

V předvánočním období lze najít mnoho cenných informací k prožití Vánoc i na rozcestníku 
www.krestanskevanoce.cz

Voda pro kojence: na Staré faře (opakovaná informace)

Od srpna  máme na Staré faře ve sklípku instalovaný UV filtr na kohoutkovou vodu. Rodiny, 
které mají o tuto kvalitnější vodu zájem (zejména pro malé děti), si jí mohou nabrat podle potřeby. 
Kohoutek je zřetelně označený (FILTROVANÁ VODA) a je upravený tak, aby z něj šlo nabrat i do 
malého kanystru nebo velke PET láhve. 

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015

Naši biskupové se rozhodli věnovat příští rok většímu úsilí o krásnější a plnější prožívání mše 
svaté - eucharistie. Po celý rok 2015 bude možno v rodinách i farnostech čerpat různé podněty a 
inspirace k tématu. Toto úsilí vyvrcholí mší svatou v Brně na Zelném rynku na podzim 2015.

Česká biskupská konference vydala brožuru pro slavení NEK 2015 ve farnostech diecézí Čech 
a Moravy, kterou spolu s dalšími informacemi najdete zde: 

Přípravná skupina NEK 2015 rozdělila přípravné úkoly takto:
Eucharistie a jednota – leden 2015 – materiály připraví Diecéze plzeňská
Eucharistie a společenství – únor 2015 – materiály připraví Arcidiecéze pražská
Eucharistie a solidarita – březen 2015 – materiály připraví Diecéze ostravsko-opavská
Eucharistie a evangelizace – duben 2015 – materiály připraví Diecéze královéhradecká
Eucharistie a Maria – květen 2015 – materiály připraví Diecéze českobudějovická
Obnovení slavení Eucharistie – červen 2015 – materiály připraví Arcidiecéze olomoucká

Hladovějícím v našem regionu

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. Jejím prostřednictvím 
můžete i v předvánočním čase obdarovat ty, kterým se nedostávají ani ty základní životní 
prostředky, zejména potraviny. 

Bližší informace na recepci Okna dokořán.

Církevní turistika ... a Vánoce

www.nek2015.cz

TIPY NA ORIGINAL VÁNOČNÍ DÁREK:

http://www.nek2015.cz
http://www.nek2015.cz


CD - MARTINI band

Dárkové předplatné: 

Farní kavárna 

Farní louskání 

Adventní roráty 

Náš sbor MARTINI band nabízí své první hudební CD. K diposzici je v sakristii a nebo po 
dětské mši svaté přímo  u vedoucích.

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: 198 Kč (lze doobjednat i stará čísla), s přílohou 
Cvrček: 297 Kč.

Udělejte radost svým dcerám a slečnám ročním předplatným časopisu  IN! 

Ročn? 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: Vydavatelstv? IN s.r.o., Horn? n?m. 12, 46601 Jablonec n. Nisou.

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 ** Ročn? 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. Poukaz lze zakoupit u sousedů: v Boskovicích mají Karmelitáni knihkupectví kardinála 
Špidlíka přímo na náměstí. Poukaz lze  využít rovněž v internetovém knihkupectví.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

* neděle 23. 11. od 9:45 hod * Stará fara - přízemí

Je pravdou, že v mnoha farnostech už funguje nedělní farní kavárna. Z jednoho našeho man-
želského společenství vzešla myšlenka otevřít farní kavárnu po druhé nedělní mši svaté také u nás. 
Smyslem hlavně je, aby se dospělí i děti ještě mohli zdržet a strávit spolu ještě nějaký čas po mši 
svaté. 

Rozhodli jsme se, že otevřeme “na zkoušku” takovou kavárnu na Staré faře v přízemí (ve 
sklípku). Dvě rodiny z tohoto společenství budou za dobrovolý příspěvek vařit kávu, čaj a nabíd-
nou jednoduché buchty. Pokud se akce osvědčí, budeme v ní pokračovat na jaře příštího roku. 

* neděle 23. 11. od 14:00 hod * Katolický dům

Letos se na farní zahradě, díky Bohu, urodilo mnoho ořechů. Zveme proto velké i malé na 
společné louskání a zároveň pobesedování. Muže prosíme o louskání (louskáčky s sebou) a děti a 
ženy o vylupování. Část schováme na příští rok (primice) a zbytek se rozdá do rodin jako výslužka 
na vánoční pečení. Přineste si i dobrou náladu!!

* úterky a čtvrtky v 5:30 * kostel

Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 2.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. 
Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.



Požehnání adventních věnců

Návštěva svatého Mikuláše * pátek 5.12. v 17:45 * kostel 

Vánoční dílna * sobota 13.12.  8:00 - 12:00 * Katolický dům

Vánoční strom v Lažánkách * sobota 13.12. v 15:30 * Blansko-Lažánky

Muzika pro adventní povzbuzení * neděle 14. 12. v 16:00 * kostel 

Kostelní betlém pro děti * úterý 16.12. -  pátek 19.12. od 9:00 do 12:00 * kostel 

Betlémské světlo * pátek 19.12. v 17:45 * kostel

Betlémské světlo * úterý 23.12. radnice a středa 24.12. dopoledne kostel

Vánoční svátost smíření * neděle 21.12. od 14:30 do 18:00 * kostel a Katol.dům

Při bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 29.11. večer a neděle 30.11.) si může-
te přinést k požehnání své rodiné adventní věnce. 

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  1.12.  v 18:30 * kostel 

Všem lektorům (i bývalým) přednáší k prohloubení znalosti Písma sv. Otec  Pavel Kopecký.

Ekumenické zahájení adventu * čtvrtek 4.12. v 18:30 *  radnice - vestibul 

Zástupci křesťanů z Blanska se sejdou zahájit advent společně modlitbou na místě, kde se 
scházejí k modlitbám každý první čtvrtek v měsíci.

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.

Dárky od srdce potěší nejvíce! Rodinné centrum Blansko a naše farnost zvou malé i velké, 
aby si připravili dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní 
vklad ve výši věku… Přezůvky s sebou. Instruktorům děkujeme za pomoc!

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.

Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů.

 

Rodiče a dědečci s dětmi a také třeba školky si mohou prohlédnout kostelní betlém, připrave-
ný na Vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se „narodí“ o půlnoční.

Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na „dětskou mši svatou“ do kostela. 
Svíčky  čajovky budou k dispozici, sebou lucerničku. 

Betlémské světlo budou tradičně rozdávat před Štědrým dnem naši skauti i na radnici, kde 
bude v úterý odpoledne a večer tak probíhat kulturní program. 

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.



Kostelní betlém * 25. a 26.12. od 10:00 do 16:00 * kostel (vstup přes dětskou kapli)

Živý betlém * 25.12. v 14:30 * park u zámku

RASTISLAV -  vánoční koncert  * 26.12. v 16:00  *  kostel 

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálový koncert *  neděle 4.1.2015 v 15:30  *  kostel Olomučany

„S MARTINI do nového roku“ *  neděle 11.1.2015  v 17:00  *  Katolický dům

BOHOSLUŽBY o Vánocích v naší farnosti:

24.12. * 16:00  Olomučany (zejména pro rodiny s dětmi),  * 23:00  Blansko

25.12. * 7:00 a 8:45 (zpívá velký chrámový sbor) Blansko,  * 10:45 BS Olomučany 

26.12. * 7:00  (mše sv. v latině, ministruje “stará garda”) a  8:45 * Blansko, * 10:45 Olomučany 
(zpívá velký chrámový sbor)

28.12.  Svátek Svaté Rodiny *  7:00 a 8:45  Blansko * 10:45 BS Olomučany (bohoslužby za 
rodiny s požehnáním manželům, rozvedeným i ovdovělým)

31.12. Svátek sv. Silvestra * 15:00  Spešov  * 16:30  Blansko

Mše svatá s poděkováním za rok 2014, s prosbou o Boží požehnání do roku 2015.

1.1. 2015  Slavnost Panny Marie, Matky Boží * 7:00 a 8:45  Blansko * 10:45 BS Olomučany

Slavnostní bohoslužby s požehnáním do nového roku. 

 

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!

Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Z programu: Svatá Rodina (Jarek a Eva Šebe-
lovi s Jakoubkem), 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.

Tradiční vánoční koncert souboru Rastislav a hostí. Zazní Česká mše vánoční J.J.Ryby na 
zahájení jubilejního roku tohoto skladatele. V roce 2015 si připomeneme 250. výročí jeho narození 
a 200. výročí úmrtí. V předprodeji (Info kancelář Blanka, Rožmitálova) místenky k sezení..

Naše Charita se připravuje na další ročník Tříkrálové sbírky (1.-14.1. 2015). Letos z ní podpo-
řila např. ohrožené rodiny, Domácí hospicovou péči a Linku pomoci... Díky za vaši pomoc!!

Srdečně zveme na dobročinný tříkrálový koncert na podporu sbírky pro Charitu. Vystoupí 
MARTINI band a hosté. 

Srdečně zveme na novoroční koncert sboru dětí a mládeže MARTINI band. Vstupné dobro-
volné na podporu činnosti  sboru. 

Redakce Pláště děkuje všem přispěvatelům a přeje požehnané Vánoce i Nový rok! Ať je náš 
časopis spolu se stránkami farnosti důležitým mostem mezi námi!


