Plášť svatého Martina
občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku
Kontakt: 608405990 * www.farnostblansko.cz

Číslo 1 * Ročník 10 * Půst, Velikonoce 2015
DĚLÁME VŠE ŠPATNĚ ?! POSTNÍ DOBA...
... se nese slovy Ježíše Krista: “Obraťte se a věřte evangeliu!” (Mk 1,15)
Co ale obrácení znamená? Jsou snad opakované výzvy k obrácení Boží hrozbou, že “vše děláme špatně” ? Není tomu naštěstí tak.
Evangelium, které nám Ježíš přináší, je dobrou zprávou o tom, že nás Bůh
miluje, že nás přijímá, a že je na naší straně. Obrácení pak v první řadě znamená
postupně se učit věřit v Boha, který je nám nablízku i v našich obtížích, který nás
miluje, i když nám vše nejde tak, jak bychom si přáli a jak by bylo dobré. Až
potom, v síle tohoto poznání, jsme zváni na cestu přijetí spásy, odříkání zla a na
cestu konání dobra.
Postní doba není pouze věcí žaludku…
Postní doba totiž není ani tak dobou postní, jako spíše dobou obrácení. Na druhou stranu se ale
každý opravdový půst obvykle našeho žaludku nějak dotkne.
Postní doba se vyvinula…
Postní doba se vyvinula z intenzivní přípravy dospělých katechumenů na křest, který se konal
o Velikonocích. Byla také přípravou na opětovné přijetí těch, kdo spáchali nějaký velmi těžký hřích
a po určitou dobu byli vyloučeni z užšího společenství církve. Tyto události prožívali všichni
společně. Tak se tato doba stala společnou přípravou na Velikonoce.
Postní doba je přípravou…
Postní doba je přípravou na okamžik, kdy se při Velikonoční vigilii zříkáme všeho zla a
vyznáváme svou víru v Kristovo i naše vzkříšení. Stojí proto za to si na počátku postní doby uvědomit, jakého konkrétního zla v našem životě se chceme zříci. Uvědomit si, od čeho se chceme odvrátit a jaké kroky můžeme učinit, aby naše obrácení ke Kristu a naše zvolání “věřím” bylo opravdové.
Aktivity v postní době…
Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být ale nesen Kristovou silou. Nesmíme proto
zapomínat na modlitbu a četbu Božího slova - Bibli. Postní doba je také výzvou vědomě vyhledávat situace, kde svou víru můžeme uplatňovat láskou: věnovat něco ze sebe potřebným lidem.
Věnovat můžeme čas, sluch i finanční prostředky. Vše toto získáme tím, že se dokážeme něčeho
zřeknout (což je nazýváno postem). Postní doba je v neposlední řadě i výzvou ke smíření:
s druhými, s Bohem a se sebou samým.
Zpracováno podle knihy Pavla Plíška “Postní aleluja”.

Postní příběh pro děti
MOST - příběh o usmíření (Natalie Oettli)
Martin a Petr chodili do druhé třídy a bydleli ve stejné ulici, dokonce naproti sobě. Dříve byli
kamarádi na život a na smrt, jeden bez druhého neudělal krok. Pak se ale z jakéhosi důvodu pohádali a začali se nenávidět jako největší nepřátelé.
Martin třeba proběhl po ulici kolem Petra, zezadu do něj strčil a křikl: „Co koukáš,
pitomče!“A vyplázl na Petra jazyk. A Petr se nedal zahanbit: „Řekni, kolik je takových tupců, jako
ty, do tuctu?!“Apoklepal si na čelo.
Spolužáci už se několikrát pokoušeli Martina a Petra usmířit, ale marně. Ti dva byli tvrdohlaví
jako berani. Žádný z nich nechtěl udělat první krok. Zašlo to až tak daleko, Že začali jeden druhého
pomlouvat. Jednou se spustil prudký déšť. Pak se najednou mraky rozestoupily a za nimi se ukáza-

lo slunce. Ulice ovšem byla pod vodou; když se ji někdo pokoušel přejít, opatrně našlapoval
v kalužích a hledal mělká místa, kam by šlápl.
Martin vyšel z průjezdu, zůstal stát ve vratech a spokojeně se díval kolem sebe. Vzduch voněl
po dešti, všechno bylo čisté, tráva se leskla. Najednou se zamračil - uviděl svého nepřítele Petra, jak
stojí také mezi vraty svého domu. A všiml si také, že drží v ruce velký kámen. 'No počkej,' pomyslel
si Martin, 'ty po mě chceš hodit kámen? No dobře, tak něco uvidíš!' Vběhl do dvora a v koutě našel
kus cihly. Popadl ho a běžel zpátky k vratům, připraven na boj.
Ale Petr po něm ten kámen nehodil. Přiloudal se k okraji chodníku a kámen položil opatrně do
kaluže na silnici. Pak nohou vyzkoušel, jestli leží pevně, a zmizel v domě. Kámen, který položil do
silnice, vypadal jako malý ostrov. 'Aha', řekl si Martin. 'To bych taky mohl udělat.' A položil cihlu
do kaluže na své straně silnice. Petr se mezitím vrátil a položil na silnici druhý kámen. Opatrně si
stoupl na ten první a zkoušel, jestli i ten druhý je pevný. Martin také odešel do domu a přinesl hned
tři kameny. Všechny je položil do kaluže na silnici, tak, aby směřovaly přímo k Petrovi. Tak oba,
Martin i Petr, začali každý ze svého místa stavět z kamenů přechod přes silnici, takový most k tomu
druhému. Mezitím se lidé na obou stranách ulice začali zastavovat a dívali se na chlapce. Nakonec
jim zbyl poslední krok, poslední kámen k tomu druhému. Martin a Petr se ocitli tváří v tvář uprostřed zatopené silnice. Dlouho se na sebe dívali, vždyť už si do očí nepohlédli několik měsíců!
Po chvíli Martin řekl: „Mám želvu. Žije na našem dvoře. Chceš ji vidět?“

Průvodce postní dobou
Texty pro postní dobu, k rodinné i soukromé modlitbě najdete na http://brno.biskupstvi.cz/kc/

Křest dospělých katechumenů - Velikonoce 2015
O letošních Velikonocích, během vigilie Zmrtvýchvstání Páně (na “Bílou sobotu”) by měli
být přijati do církve křtem svatým naši dospělí katechumeni. Připravovali se několik let, převážně
spolu s biřmovanci.
Během postní doby budeme v neděli za ně prosit při: skrutiniích (modlitby za sílu ke svědectví), exorcismech (modlitby za vysvobození od Zlého) a požehnáních (posila Boží mocí). Na
velikonoční vigilii přijmou křest a eucharistii, na závěr oktávu spolu s ostatními svátost biřmování.

Svátost biřmování - Velikonoční oktáv 2015
Svátost biřmování přijmou naši biřmovanci a pokřtění katechumeni na závěr velikonočního
oktávu, v neděli 12. dubna, při mši svaté v 10:30 hod.
Přípravy budouještě v pátek od 18:30 na Staré faře: ** 20. únor ** 6. a 20.(závěrečná) březen
Biřmovanci si musejí vybrat: 1) své biřmovací jméno, podle svatého, který je inspiruje,
2)kmotra, který je bude doprovázet ve víře, jak bude potřeba 3) vybrat si oblast, ve které chtějí být
užiteční pro farnost.

První svaté přijímání a Boží Tělo 2015
Termíny: 1. sv. smíření: 6.6. v 8:00 a 1. sv. přijímání: 7.6. v 10:30 (slavnost Božího Těla).
Schůzky jsou vždy v pondělí v 15:30 v přísálí Katolického domu: blok o sv. smíření: 2., 9.,
16., 23., 30. březen; blok o svatém přijímání : 13. duben,... 4., 11., 18., 25. květen.

POZVÁNKY - od nás
Adorace v kapličkách naší farnosti za obnovu víry v naší farnosti
Již se nám osvědčilo, že během roku se po celý jeden den konala v některé z kaplí naší farnosti
celodenní modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím cílem je spojení s celou farností a
modlitba za obnovu víry v našich rodinách a také za dar víry v našich obcích. Letos tato tradice
bude 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:
7. 3. Penzion Písečná
11. 4. Senior centrum
2. 5. Spešov
6. 6. Olomučany
5. 7. Lažánky (neděle:12-16h)
1. 8. Ráječko,
5. 9. Olešná (9-15h)
3. 10. Horní Lhota

Rodinné centrum Blansko
Dovolená pro rodiny - (prázdninový) Kurz efektivního rodičovství
Místo konání: Karlov pod Pradědem (Jeseníky)
Termín: od 18. 7. 2015 (sobota od večera) do 25. 7. 2015 (sobota do oběda)
Program: Týdenní pobyt určený pro všechny manželské páry, věk a počet dětí není rozhodující. Dopolední program je oddělen pro rodiče a děti. Rodiče se společně s lektory věnují výuce
efektivního rodičovství. Děti pod vedením animátorů hrají hry, chodí na výlet, soutěží a užívají si
legraci přizpůsobenou věku. Volný čas: Odpoledne je určeno pro volný rodinný program. Středa je
rodinný den, tj. od rána rodina prožívá čas společně.
Cena (ubytování, strava, výuka, program pro děti): Dospělí - 3 700,- Kč (celá porce), Dospělí
- 3 000,- Kč (poloviční porce), Děti do 12 let - 2 500,- Kč (poloviční porce), Děti (bez nároku na
lůžko a stravu) – 1 000,- Kč. Sleva pro rodiny: Pokud se pobytu zúčastní více dětí do 15 let věku,
potom je pro třetí a další dítě cena snížena o 400,- Kč.
Kurz efektivního rodičovství: Kurz pro rodiče, kteří mají chuť zamyslet se nad výchovným
přístupem k dětem. Cílem kurzu je předat rodičům informaci, že dítě je člen rodiny, který má svá
práva a povinnosti. Rodič je člověk, který by měl být dítěti průvodcem během života, ukazovat mu
směr, stanovit pravidla, řád a vést dítě k zodpovědnosti za své činy. Metoda efektivního rodičovství
vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů. Naším cílem je tedy výchova zodpovědných jedinců, přičemž vycházíme
z principů rovnosti a vzájemného respektu. Kurz efektivního rodičovství 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 významnou roli pochopení vlastních dětí i sama sebe,
jejich i svých negativních projevů a emocí. Přihlášky a informace: v.zachovalova@seznam.cz,
774 276 256, milana.vykydalova@centrum.cz, 736 60 64 68.

Jarní a letní aktivity outdoorového klubu Kolpingovy rodiny
V letošním roce opět plánujeme řadu akcí pro děti a mládež. Přihlášky posílejte na mail
kolping.blansko@seznam.cz. Podrobnosti k jednotlivým akcím na www.kolping.uvadi.cz,
na nástěnce a na farním webu www.farnostblansko.cz

KR – lezecká stěna Komárov
V sobotu 7. března prozkoumáme novou umělou lezeckou stěnu v Komárově. Pro děti
od 10 let. Přihlášky do čtvrtka 5. března.

KR – akce “Čistá řeka”
Jako v předchozích letech se zúčastníme čištění břehů naší domácí řeky Svitavy. Termín na
přelomu března a dubna bude upřesněn po dohodě s Povodím Moravy.

KR – jarní farní splutí Svitavy
Kolpingova rodina pořádá letos již po osmé farní splutí Svitavy pro všechny děti, mládež
i rodiče s dětmi. Splutí se koná se v neděli 26. dubna, sraz v 9:30 hod. u nádraží. Vodácký materiál lodě, pádla, plovací vesty a přilby - i špekáčky jsou zajištěny. Přihlášky do neděle 19. dubna na
kolping.blansko@seznam.cz. Po uzávěrce nelze počet účastníků z organizačních důvodů rozšířit.

KR – vodácké středy na loděnici
V květnu budeme i letos jezdit každou středu na řeku Svitavu od loděnice v Rájci-Jestřebí.
Vhodné i pro mladší děti s rodiči. Podrobnosti a osobní domluva u táboráku 26. 4. na Svitavě.

KR – lezecký víkend pro mládež
O víkendu 20. a 21. června zveme mládež od 10 let na horolezecký výcvik do skal. Přihlášky
do neděle 7. června.

KR – letní táboření
Pro mládež od 12 let je splutí Svitavy vhodnou přípravou pro letní táboření s turistickým a
vodáckým programem, které se bude konat zřejmě v termínu od pondělí 17. srpna do soboty
22. srpna. Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 25. června.
Aktuality, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na www.kolping.uvadi.cz

Klub aktivních seniorů Blansko - KLAS
Schází se vždy v pondělí 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:
9.3. 2015 - téma: poutní místo Levoča ** 23.3. 2015 - beseda s manželi Hrbkovými o pěší pouti na
Velehrad ** 13.4. 2015 - téma: poutní místo Santiago de Compostela ** 27.4. 2015 - téma: poutní
místo Jasná Hora u Čenstochové ** v březnu návštěva výstavy České korunovační klenoty v Brně.
Ve čtvrtek odpoledne funguje na Staré faře v Senior pointu farní kavárna. K dispozici je
i farní knihovna a časopis Naše rodina. Děkujeme za péči a starost s vedením paní Evě Kuběnové!

“Pomáhat je v módě” 2015
V sobotu 14. 3. se bude konat na Dělnickém domě od 15:00 hod naše tradiční charitativní
módní přehlídka. Je to svébytný projev díkůvzdání Pánu za to, že se můžeme dělit s druhými. Dary
vybrané od přítomných v rámci tohoto svátku dobročinnosti jsou i letos určeny na pomoc českému
salesiánovi, Františku Radeckimu, který působí v Salesiánském centru mládeže v Malawi.
Součástí módní přehlídky bude i misijní burza, ve které bude kromě rukodělných výrobků od
různých dárců (děkujeme především obyvatelům a vedení Senior centra Černá Hora a Domova pro
seniory Boskovice!) také pečivo od maminek a babiček z naší farnosti (i jim moc děkujeme!).
Prosíme ženy, ochotné přispět do burzy napečením, ať se domluví s paní Marcelou Musilovou.
V této souvislosti děkujeme všem, kteří přispěli věcmi potřebnými i nepotřebnými do misijního
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.

Velkopáteční klapání - POZVÁNKApro malé i velké kluky
Po loňské premiéře zveme všechny kluky, velké i malé, skauty i ministranty, ale i jejich kamarády, aby se zapojili do “zvonění” po městě, když kostelní zvony na dva dny umlknou. Letos bude
k dispozici 50 klapaček = potřebujeme až 50 klapačů !!! Věk klapačů - nejlépe skautský (tak
od 9 roků), středoškolský a vysokoškolský, samozřejmě i tatínci.
Půjdeme ve skautských krojích, neskautům rozdáme šátky. Kluci musí udržet po celou dobu
(asi 90 minut) předepsaný rytmus klapání a to není zas tak jednoduché. Trasa od kostela sv.
Martina, Rožmitálova, zámecký park, hřbitov, zde krátké vydechnutí, zpět Dvorská, Čelakovského, Mánesova, Boží muka u Vodárny, zde krátká přestávka, pak Bezručova, nám. Svobody a po
Rožmitálce zpět ke kostelu na farní dvůr. Tady bude po klapání společná děkovná modlitba a postní
občerstvení, pofoukání bolístek, ošetření puchýřů, v extrému umytí rukou od krve a podobně :)
Klapat se začne na Velký pátek v 7.30 ráno, pak v poledne, pak ve tři hodiny, pak večer se
vyjde od kostela po skončení velkopátečních obřadů a pak na Bílou sobotu opět ráno a naposledy
v poledne. Tedy celkem 6x. Bude to náročné, uděláme tedy asi rozpis a služby.
Kontakt přes ing. Jana Pořízka - Bobra. Ozvěte se mu, nejlépe po nedělní mši sv. co nejdříve.

POZVÁNKY - odjinud
Postní duchovní obnova manželů
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí manželským párům jako přípravu na blížící
se Velikonoce postní duchovní obnovu manželů “Adam a jeho žebro“. Duchovní obnova se
uskuteční o víkendu 27. až 28. března 2015 v Duchovním centru ve Vranově u Brna.

Rozvod a život v církvi
Diecézní setkání pro rozvedené se koná v katedrále na Petrově (mše sv., adorace) a v sále na
Petrově 2 (přednášky). Termín: 18. dubna 2015. Čas: 9.00–16.00 hod. Na setkání se není nutno
přihlašovat.Bližší informace: Mgr. Markéta Klímová, e-mail: Marketa.klimova@crsp.cz

Koncert pro Naději
V katedrále v Brně zazní v neděli 19. dubna 2015 benefiční Koncert pro Naději. Výtěžek
koncertu, na němž vystoupí HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica a Kantiléna Brno, přispěje k financování
projektu obnovy Domu Naděje Brno-Vinohrady (Velkopavlovická ul. 13). Předprodej vstupenek:
Turistické a informační centrum města Brna, Radnická 2-10. Více na www.nadeje.cz/brno

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Dávám všechno, Elena Sebíňová
Poctivé hledání Boží vůle zavede mladou šlechtičnu, majitelku moravského panství
v Kunštátu, až do chudinských čtvrtí v Argentině. Kniha přináší poutavé vyprávění o její životní
cestě plné zvratů, o touze žít pro Krista a pro chudé, která ji vede k zřeknutí se majetku, ale hlavně
vlastních představ o životě.

Reptání a duchovní koroze, Karel Řežábek
Kniha nabízí neotřelé úvahy o tom, jak zhoubné může být v životě člověka reptání, což autor
názorně ukazuje na jednotlivých případech z Bible, které přiléhavě vztahuje i na současného
člověka: Nemůže existovat i něco jako duchovní koroze? Mohlo by se stát, že někomu – obrazně
řečeno – zreziví přilba spasení, takže přestane fungovat zvedání a sklápění hledí? Že štít víry
zreziví natolik, že ztratí schopnost odrazit šíp či útok? Že se rezavý meč v boji rozlomí, právě když je
nejvíc potřeba? Obávám se, že ano, mohlo by k tomu dojít, a dokonce by se to mohlo stát i nám.
Pokud tedy něco jako duchovní koroze opravdu existuje, je klíčově důležité, abychom se naučili
rozeznávat její příznaky. (ukázka)
Knihy můžete objednat na www.ikarmel.cz.
UPOZORŇUJEME, že Karmelitánské nakladatelství má své Knihkupectví Tomáše
Špidlíka otevřeno také v Boskovicích na náměstí! Tam lze zakoupit i další náboženské předměty,
jako například křestní svíčky a roušky, apod.

Schönstatt - 100 let
Otec Kenntenich je duchovním otcem rozsáhlého a živého hnutí v církvi, nazvaného po
“rodném” místě tohoto hnutí “Schönstatt”. Součástí tohoto hnutí jsou i “schönstattské maminky”,
sdružené v naší farnosti do Mariánské družiny. Jejich společenství patří k největším v republice.
V naší farnosti si bez jejich modlitby a služby ani nedokážeme už život představit.
Jen namátkou: Jednotlivé skupinky se scházejí pravidelně k modlitbě a několikrát v roce mají
setkání i všechny členky společně. Zapojeno je však i několik mužů naší farnosti. Pestrost schönstattského hnutí i jim umožňuje živé zapojení do služby a modlitby. Kromě pravidelných modliteb-

ních setkání se vydávají každoročně na poutě na mariánská místa (Hostýn, Turzovka...), ale také
k národní schönstattské svatyňce do Rokole. Do svého středu přijímají i ženy opuštěné nebo
v těžké životní situaci. Svými modlitbami svěřují sebe i nás do ochrany Panny Marie.
Bez služby našich schönstattských maminek bychom si nedokázali představit úklid kostela a
především pečení našich blanenských koláčků. Ty mohou od ledna péct v nových prostorách u
Katolického domu, pod hlavičkou Kolpingovy rodiny, v rámci kroužku Tradice u pece, ve kterém
budou všechny své dobré zkušenosti předávat dalším generacím.
V rámci oslav 100. výročí zveme veřejnost na přednášku Otce Ladislava Štefka (člen
Schönstatt Patres) 25.2. - viz Pozvánky. Celostátní setkání schönstattských maminek se uskuteční
ve dnech 1.-3. 5. na Velehradě formou duchovní obnovy. Celostátní pouť celé schönstattské rodiny
se pak koná 23.5. u národní svatyňky v Rokoli u Nového Města nad Metují.

VZPOMÍNKY
Milí farníci, v dalších číslech našeho farního časopisu bychom rádi uveřejnili vzpomínky na
některé kněze působící během let ve farnosti. Tu naši velkou a otevřenou farní rodinu nám mnozí
závidí. Vy starší si jistě pamatujete P. Ludvíka Gazdu, který vzkřísil k životu scholu, ministranty a
pro mnohé byl povzbuzením na jejich duchovní cestě. A právě o něm bychom rádi napsali článek.
Našli jsme fotografie i první útržky z jeho působení ve farnosti. Ale chceme-li i mladším představit
tohoto muže velkého ducha, potřebujeme více příspěvků. Napište, prosím, na adresu redakce
Pláště, své vzpomínky. Nebo mi je předejte osobně.
A nezapomeňte, že letos uplyne 20 roků od chvíle, kdy byli vysvěceni naši jáhni – Oldřich
Němec a František Klíč. Jaká byla a jsou vaše setkání s nimi? Kam nás vedou? … I o tom můžete
psát. Plášť musí tvořit celá farnost! Pak bude pestrý a čtivý.
Za vaše příspěvky děkuji. P. Šamonilová, redaktorka

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
“Jak se žije” aneb “Jak se prožilo” 100 let Schönstattského hnutí
** 25. února 2015, 18:30, Katolický dům, Blansko
Srdečně zveme na besedu pořádanou SKD. Tentokrát s Otcem Ladislavem Štefkem, knězem
Schönstattského hnutí, založeného před 100 lety Otcem Kenntenichem.

RASTISLAV - oratorium Paulus
** 8. března 2015, 17:00, kostel Blansko
Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko uvede výběr z oratoria F.M.Bartholdyho “Paulus”.

„Pomáhat je v módě - tak pomozte i vy“
** 14. března 2015, od 15:00, Dělnický dům, Blansko
Bližší informace v článku.

Květný pátek ve Sloupě
** 27. března 2015, 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.

Týden modliteb mládeže za mládež
** 22.-27. března 2015, večery v kostele v Blansku
Každý večer jsou zváni všichni mladí od 6. třídy (primy) na společné modlitby. Týden bude
zakončen Diecézním setkáním v Brně v sobotu.

Diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem - BRNO
** 28. března 2015, 8:30 - 16:30, Brno - katedrála a město
Na setkání jsou zváni z naší farnosti všichni mladí od 6. třídy a primy! 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).Podrobnosti: www.brno.signaly.cz

Velikonoční úklid
** 28. března 2015, od 8:00, kostel Blansko a okolí
Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí a předem děkujeme za pomoc! Občerstvení zajišťuje šéfkuchař jáhen Oldřich.

Velikonoční svátost smíření
** 29. března 2015, 14:30 - 18:00, kostel a Katolický dům Blansko
Zpovídat bude přes 10 kněží v kostele i v Katolickém domě.

Velikonoční prázdniny - Zelený čtvrtek a Velký pátek pro školáky
** 2. a 3. dubna 2015, 8:30 - 12:00, Blansko - kostel, fara, (v případě deště: Katolický dům)
Pro školáky je připraven program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.

Zelený čtvrtek * 2. dubna 2015
9:00 Brno, Petrov - mše svatá s Otcem biskupem a kněžími diecéze
16:30 Olomučany ** 17:00 Adamov ** 19:00 Blansko

Velký pátek * 3. dubna 2015 - den přísného postu
16:30 Olomučany ** 17:00 Adamov ** 19:00 Blansko

Bílá sobota * 4. dubna 2015
18:00 Olomučany ** 18:00 Adamov ** 21:00 Blansko (křest dospělých)

Velikonoční neděle * 5. dubna 2015 - požehnání pokrmů
7:00 a 8:45 Blansko ** 10:45 Adamov ** 10:45 Olomučany (bohoslužba slova)
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!!

Biřmování
** 12. dubna 2015, 10:30, kostel Blansko
Svátost biřmování by měl letos udělovat náš bývalý farář, nyní generální vikář brněnské
diecéze, Jiří Mikulášek. V Olomučanech tento den nebude bohoslužba!

Velikonoční koncert KOMB
** 12. dubna 2015, 15:00, kostel Blansko
Srdečně zveme na Velikonoční koncert Komorního orchestru města Blanska. Diriguje
Zdeněk Nádeníček, sólista Filharmonie Brno.

Jarní splutí Svitavy pro celou farnost
** 26. dubna 2015, 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!! Je nutno se přihlásit. Více informací v článku.

Svátost nemocných - společné udělování
** 29. dubna 2015, 17:45, kostel 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 2015, Jedovnice a Senetářov
Další ročník pouti mužů do Senetářova k svatému Josefu. Tam bude přednáška, po ní občerstvení a mše svatá už i pro další rodinné příslušníky. Srdečně zveme!

Farní pouť - Olomouc a Svatý Kopeček
** 8. května 2015
Podrobnosti přihlašování budou včas oznámeny.

Diecézní setkání ministrantů - Vranov
** 23. května 2015, Vranov u Brna
Vzhledem k tomu, že se toto velké setkání koná jen jednou za dva roky a letos dokonce téměř
“za humny”, zveme všechny naše ministranty na toto setkání s kamarády z ostatních farností naší
diecéze. Rodiče prosíme, aby klukům rezervovali volnu sobotu. Díky! Podrobnosti dostanou na
páteční schůzce.

Noc kostelů 2015 -Adamov a Blansko
** 29. května 2015, 18:00 - 23:00, kostely Adamov a Blansko
Letos chceme organizovat NOC zároveň v obou kostelech. Podrobnosti: www.nockostelu.cz

Boží Tělo a první svaté přijímání
** 7. června 2015, 10:30, kostel/farní dvůr Blansko
Pokud to počasí dovolí, oslavíme slavnost Těla a Krve Páně mší svatou pod širým nebem na
farním dvoře. Při mši svaté přijmou děti naší farnosti poprvé Tělo Kristovo. Rodiče prosíme, aby
ostatní děvčata, starší i mladší, vypravili za družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu při eucharistickém průvodu.

Olomučany - kostel a 75. výročí posvěcení
** 14. června 2015, 10:45, kostel Olomučany
Kostel v Olomučanech letos oslaví 75 let od svého posvěcení. Je zasvěcen Božskému Srdci
Páně, proto je oslavíme, společně s poděkováním za Boží dobrodiní, v neděli po jeho svátku.
Redakce přeje všem čtenářům požehnané prožité postní i velikonoční doby
a děkuje za spolupráci!

