Deset rad papeže Františka pro dobrý život
Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s
otázkou, zda existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním
rozhovoru papež odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset
rad či principů, které jsou základem vyrovnaného života.
Žij a nechej žít * To je první krok k pokoji a radosti.
Rozdávej se druhým * V životě jsou potřebné dva póly: chvíle
usebrání i chvíle, kdy se dáváme druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se
stane egoistou.Astojatá voda zahnívá.
Žij poklidně * Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své seniory, nemá budoucnost.
Nezapomeň si někdy hrát * Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče
odcházejí do práce brzy ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné.
Prožívej neděli v rodinném kruhu * Neděle je pro rodinu.
Pomáhej mladým lidem najít práci * Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže
vydělat.
Chraň přírodu * Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, které
jsou před námi.
Rychle zapomínej na křivdy * Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí.
Jako by člověk říkal: „Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i druhého.“
Zdravé je rychle zapomínat na křivdy.
Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak * Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak
oba rostli ve vzájemné komunikaci, ale to nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský proselytismus, který ustrnul v pozici: „Mluvím s tebou jen proto, abych tě přesvědčil.“ Každý účastník
dialogu ať si je vědom své vlastní identity. Církev roste díky přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu.
Aktivně usiluj o mír * Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze
klidem. Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní.

Poděkování
Ve středu 2. září jsme se mohli setkat s mnohými z kněží, kteří v naší farnosti v uplynulých 25
letech sloužili buď jako faráři nebo jako kaplani. Setkání bylo povzbuzením pro ně i pro nás. Snad
se nám někdy v budoucnosti podaří zorganizovat pozvání kněží, kteří u nás působili i v předchozí
generaci. Také jim patří naše vděčnost a modlitba.
Máme-li si z této slavnosti odnést něco pro život, pak si připomeňme slespoň slova apoštola
Pavla o generacích apoštolů: 1 Korintským 3,4-15 “Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k
Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří
vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;

a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo
zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na
Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba...”
Každý z nás jsme pozvaný k budování živé rodiny církve, takže vytrvejme v dobrém, aby i
díky nám mohla za dalších 25 let v Blansku existovat živá generace křesťanů. Definitivní
“kolaudaci” našeho společenství pak svěřme do rukou Božích.

Informace
Adorace v kapličkách naší farnosti za obnovu víry v naší farnosti
Měsíční adorace v některé z kaplí naší farnosti za obnovu víry v našich rodinách a také za dar
víry v našich obcích: 5. 9. Olešná (9-15h) * 3. 10. Horní Lhota (8-12h).

Biřmování v roce 2018
Věřící, kteří jsou z naší farnosti a dosáhnou v roce 2018 alespoň 18 let se začnou připravovat
na tuto svátost dospělosti společně od příštího roku.Ale již letos na podzim začne přípravný ročník.
Proto prosíme mládež od 15 let, aby se přihlásili u Otce Jiřího do 13. září.

Taneční pro začátečníky
Nabízí se možnost uspořádat deset lekcí tanečních pro úplné začátečníky v období říjenprosinec 2015 na Katolickém domě. Kontakt a info u: Libor Čermák, tel. 724279226.

POZVÁNKY - od nás
Rodinné centrum Blansko
Tajemství vztahů 2015 (pro mladší od 15+ do 20)
Pořádá: DCŽM Osová Bítýška MAMRE
Termín: 30. října – 1. listopadu 2015
Víkend Tajemství vztahů je součástí Podzimních prázdnin na MAMRE (začíná od 28. 10. 2015)
Místo konání: Osová Bítýška (DCŽM MAMRE)
... skupinové, víkendové, zážitkové, tematické setkání mladých (do 20 let)
... pro starší od 20 let bude samostatný víkend Tajemství vztahů - 27. až 29. listopadu 2015
... nejedná se o kurz pro páry
Diecézní centrum života mládeže „Mamre” nabízí další opakování netradičního “kurzu”,
který je koncipován formou skupinového víkendového zážitkového tematického setkání, nejedná
se o “přednáškový” víkend. Provázet vás budou manželé manželé Mgr. Bc. Milana Vykydalová
(Centrum pro rodinu a sociální péči Brno) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko).

POZVÁNKY - odjinud
KURZY:
Kurz Služba ve farnosti
Je to pokračovací vzdělávací kurz pro ty, kteří absolvovali Teologický kurz nebo katechetický
kurz v minulosti nebo některou z teologických fakult a budou podávat ve farnostech (v kostele
nebo u nemocných) svaté přijímání, budou při liturgii číst Boží slovo, povedou bohoslužbu slova
bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz bude probíhat formou čtyř sobotních intenzivních setkání (23. 1., 6. 2., 20. 2. a 12. 3. 2016) v Brně na Petrově 2. Přihláška do kurzu je na
stránkách Pastoračního střediska www.pastorace.biskupstvi.cz v rubrice [Vzdělávání].

Paralelně s tímto kurzem probíhá postupně v jednotlivých děkanstvích Kurz pro
spolupracovníky ve farnosti, který nemůže obsáhnout tolik látky jako výše uvedený kurz, ale je
dostupnější těm, kteří nemohou absolvovat z časových a jiných důvodů Teologický kurz
s kurzem Služba ve farnosti (dohromady asi 1,5 roku).
Převzato z informací Brněnského biskupství

Kurz Katecheta
Ve školním roce 2015-16 uspořádá Biskupství brněnské kurz Katecheta. Je určen těm, kdo
chtějí (po dohodě s duchovním správcem) pomáhat ve farní katechezi, věnovat se vedení ministrantů či jiných skupin ve farnosti. Přihláška do kurzu Katecheta s podrobnějšími informacemi je ke
stažení na www.kc.biskupstvi.cz v rubrice [Vzdělávací kurzy]).
Předpokladem pro přijetí do kurzu Katecheta je absolvování Teologického kurzu nebo jiného
druhu teologického studia. Po konzultaci s Diecézním katechetickým centrem je možné postup
obrátit: (nejprve kurz Katecheta a v následujícím roce teprve kurz Teologický).
Převzato z informací Brněnského biskupství

Animátorský kurz 2015-2017
Pozvání pro mládež do DCŽM v Osové Bitýšce na animátorský kurz! Z naší farnosti s ním
mají výbornou zkušenost Jirka Mrázek a Vojta Fojt. Na kurzu mohou mladí od 14 let poznat více
o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům.
Setkání probíhají o deseti víkendech během dvou let. Kurz začíná od září 2015. Témata víkendů
jsou sebepoznání, sebepřijetí, společenství, Bible, komunikace, Katechizmus katolické církve
(YouCat), evangelizace, práce s dětmi a mládeží a další. Přihlášky najdete na internetu.
Animátorský kurz začíná v říjnu 2015. Bližší informace ti po přihlášení přijdou přes e-mail.
Všechny víkendy se uskuteční na DCŽM MAMRE v Osové Bítýšce. Cena jednoho víkendu je
350,-Kč pro členy Sdružení Petrov 300,- Kč. Podrobnosti a přihlášky na www.brno.signaly.cz
Převzato z informací Brněnského biskupství

Studijně-formační kurz o pastoraci mládeže
Kurz slouží k prohloubení odbornosti v diecézní pastoraci mládeže. Je určen především
kněžím a laikům zapojeným do pastorace mládeže, kaplanům zodpovědným za mládež v děkanátu
(vikariátu), animátorům děkanátů, zástupcům řeholí a hnutí, absolventům diecézních kurzů pro
animátory a těm, kteří se na službu mladým připravují. První pobyt dvouletého programu proběhne
již v říjnu 2015. Kurz trvá dva roky. Během jednoho roku proběhnou celkem tři týdenní pobyty a
jeden týden exercicií.
Důležitou součástí kurzu je společná modlitba a diskuse ve skupinách. S účastníky kurzu
přijíždějí diskutovat biskupové. Je pamatováno i na čas na odpočinek. Veškeré informace najdete
na webu https://sfk.signaly.cz/
Při vedení kurzu spolupracuje Sekce pro mládež ČBK s domácími i zahraničními odborníky, s
teologickými fakultami a s Papežskou radou pro laiky. Po úspěšném zakončení dostávají absolventi kurzu osvědčení o absolvování od předsedy ČBK.
Termíny rok 2015–2016:
11. – 16. 10. 2015 Vyhlídka (Blansko – Češkovice)
8. – 13. 11. 2015 Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn)
10. – 15. 1. 2016 Svatý Hostýn (exercicie)
17. – 22. 4. 2016 Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn)
Přihlásit se můžete na adrese: novak@cirkev.cz nebo 220 181 753, Sekce pro mládež ČBK,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

Biblický kurz (13.) - prorok Jonáš a list Jakubův
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí vám i vašim farníkům již po třinácté v září další
ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní
poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny.
Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků.
Kurz se při dostatečném počtu zájemců pravděpodobně jako vždy uskuteční v Brně na
Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2015 v pěti večerních čtvrtečních setkáních se
čtrnáctidenní periodicitou: 24. září, 8. a 22. října, 5. a 19. listopadu od 17 hodin. Přílohou těchto
ACEB je plakátek s tématy jednotlivých setkání na nástěnku a zároveň přihláška pro zájemce o
jmenovaný kurz. Upřímné díky za sdělení této nabídky vašim farníkům při nedělních ohláškách i
mimo ně.
Převzato z informací Brněnského biskupství

Národní eucharistický kongres
Naši biskupové zvou farnosti k obnově úcty a vztahu k eucharistii. Vrcholem tohoto úsilí bude
Národní konference o eucharistii , která se uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu ve dnech
15. - 17. října 2015. Padlo rozhodnutí, že každá diecéze může vyslat na tuto konferenci dvacet
účastníků, naše děkanství tedy vysílá jednoho, paní učitelku Šárku Daňkovou.
Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. 10. 2015. V Brně na náměstí Svobody bude
v 10:30 hod. hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Také v pátek večer budou doprovodné programy. Naše
farnost objednává na sobotní mši svatou místenky, které budou - jakmile je obdržíme - k dostání
v sakristii.
Bližší program nejdete na našich stránkách www.farnostblansko.cz
Převzato z informací Brněnského biskupství

Smírná pouť do Sloupu
V sobotu 12. září 2015 se koná 12. smírnou pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze
zavražděného 11. září 2004.
Program: Kunštát: 8.00 – modlitba u hrobu P.Kubíčka na hřbitově; 8.15 – pěší pouť do
Sloupu k P. Marii Bolestné (20 km) naplněná modlitbou sv. růžence, zpěvem korunkou k BM,
možností přijmout svátost smíření. Doubravice: 12,30 – občerstvení na faře. Sloup v Mor. Krasu:
17.00 – smírná mše svatá. To vše na smír za vraždy kněží v naší vlasti. Autobus pro návrat pěších
poutníků ze Sloupu do Kunštátu zajištěn. Možnost zajištění skromného noclehu v Kunštátě: P. Petr
Košulič 604538482. Informace: jáhen Ladislav Kinc: 606948970, 516463315, kinc@biskupstvi.

Výběrové řízení na obsazení místa “zaměstnanec správy majetku“
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „zaměstnanec správy majetku“ s pracovištěm v Brně. Přihlášky se přijímají do 30. září 2015.
Převzato z informací Brněnského biskupství

Výběrové řízení na obsazení místa „samostatná(ý) finanční účetní“
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „samostatná(ý) finanční
účetní“ s pracovištěm v Brně. Přihlášky se přijímají do 30. září 2015.
Převzato z informací Brněnského biskupství

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Sůl země Život starce Isidora * Pavel Florenskij
Sůl země je poutavým životopisným portrétem ruského mnicha, otce Isidora, jemuž byl autor
duchovním synem a jenž svými skutky a životem poněkud připomíná sv. Františka z Assisi. Kniha
umožní hlouběji nahlédnout do duchovnosti křesťanského Východu.

Není anděl jako anděl * Veronika Katarína Barátová
Poslední dobou jako by náš svět, plný nejistoty, vnitřní prázdnoty a beznaděje, chtěl zkrásnět.
Svět zaplavili andělé. Nepřeberné množství publikací se věnuje andělskému fenoménu a
probouzí ve čtenáři touhu po zážitku. Jsou však mnohé andělské terapie, vykládání andělských
karet, zjevování se andělů a různé formy komunikace s nimi v souladu s křesťanskou vírou?
Tato knížka nabízí čtenáři pomoc při rozlišování ve světle Písma a katolického učení.
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.

VZPOMÍNKY na naše kněze
Malá vzpomínka na P. Ludvíka Gazdu
Řekne-li se mezi skalními farníky P. Ludvík Gazda, na tvářích se objeví úsměv a slyšíte:
náboženství, výlety, sbor. Probudil život ve farnosti. Tento rodák z Brumovic přišel do Blanska v r.
1969 a odcházel roku 1978. Měl už za sebou vězení a ztrátu občanských práv i státního souhlasu,
propadnutí majetku, práci v zemědělství i Ústředí lidové umělecké výroby. Před i po odebrání
souhlasu k výkonu kněžské služby působil jako administrátor v Jemnici, Korolupech, Lubnici,
Šlapanicích u Brna i na Starém Brně. Z Blanska odcházel do Telnice, kde se dožil sametové revoluce, pak byl na dva roky přesunut do Brna a nakonec do blízké Lipůvky. Zemřel 7. 7. 1993.

Osobní vzpomínku na něj nám poslal ing. Petr Matuška
P. Ludvík Gazda je prvním knězem, na kterého si v Blansku pamatuji. Učil mě náboženství a
připravoval na první svaté přijímání. Do náboženství jsme tehdy chodili na škole na Erbenově
ulici, i když jsem chodil na ulici Marxovu – nebylo nás tam dost, aby tam byla samostatná třída.
Vzpomínám, že jsme tenkrát zpočátku neměli žádné učební pomůcky, jen obyčejný sešit a tužku.
Když nám Otec Ludvík vyprávěl o stvoření světa, kreslil k tomu na tabuli a hvězdy kreslil ze dvou
čtverců a ne Davidovy hvězdy ze dvou trojúhelníků. Asi se tenkrát nesměla Davidova hvězda
používat. Ta doba Husákovské normalizace byla dost schizofrenní. Chodil jsem do (zpátečnického) náboženství a do kostela a při tom do (pokrokových) Jisker a do Pionýra. A některé věci se
nesměly říkat nahlas a něco se mohlo říkat jenom doma a něco jiného ve škole, a na spoustu informací jsem si musel počkat až do pádu socialismu v Československu.
Po asi měsíci jsme dostali obálku s asi 50 obrázky a texty na rubu – o stvoření světa, svátostech
a hříších. V dalším ročníku pak Tomáškův katolický katechismus – brožuru s vínově červeným a
bílým obalem. Dnes už je pomůcek spousta a katecheti učí jinak – nejen fakta, ale taky symboly,
zajímavé myšlenky …
Vzpomínám, že tenkrát se mnou chodili Elinka a Jirka Vráblíkovi, Jenda Leitgeb (spolužák
ze ZdŠ), sestřenice Hana Skoupá …. Někteří mi zmizeli s očí, někteří už jsou na pravdě Boží. Když
jsme měli první svaté přijímání, tak to dopoledne propršelo. A tak fotka na památku byla taky z
kostela – na stupních oltáře, za mřížkami. A tak mám vzpomínku na původní uspořádání kolem
oltáře. Obětní stůl byl na třech (čtyřech?) schodech, kněz proměňoval otočený zády k lidu, sva-

tostánek v centru, kněžiště oddělené mřížkami od zbytku kostela, na straně kazatelna … už mám ty
vzpomínky trochu vybledlé. Až za Otce Jiřího Mikuláška a Josefa Večeři se presbytář přestavěl
zhruba do podoby, jakou vídáme dnes.
Z doby mého chození do náboženství ještě jedna příhoda : Otec Ludvík měl malého Fiátka
600, asi červeného, a tím rozvážel přespolní děti, když neměly autobusové spojení. A tak se stalo,
že byl deštivý den, pršelo a pršelo a Otec Ludvík nás vezl na Hořice. Bohužel mu nad cihelnou auto
párkrát škublo a zastavilo se nadobro. Asi se dostala voda do zapalování. A tak nás chtěnechtě
musel vysadit a pokusit se vrátit aspoň na staré Blansko, kde by mu auto pomohli opravit. A tak
jsme se sestřenicí šlapali v dešti směrem k Olešné (jinou cestu jsme odtud neznali). --- No, Šéf nás
dlouho ve štychu nenechal a po pár minutách nám zastavila Tatrovka a v ní pan Kotlán, co se vracel
z práce, a ten nás odvezl na Hořice.
FOTOpříloha:

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
“VELEHRAD vás volá”
** od 2. do 20. září 2015 ** Katolický dům
Ústav pro studium totalitních režimů připravil v rámci odborné konference k 30. výročí
velehradské pouti putovní výstavu s názvem “Velehrad vás volá”. Připomíná zejména první veřejný a hromadný protest proti tehdejší komunistické vládě. Výstava se v Blansku koná i díky podpoře
místostarostky Boskovic, ing. Jaromíry Vítkové. Otevřeno: Po, St, Pá od 15:00 do 17:30.

Garden party
** 4. září 2015 ** Centrum sv. Martina
Srdečně zveme na úvodní dětskou mši svatou a společné zahájení školního roku.

Tradiční pouť na Vranov
** 5. září 2015 ** 18:00 ** Vranov
Zásvětná pouť farnosti na Vranov. Pěší mají sraz ve 14:00 u fary, autobusy pojedou v 16:30 ze
zastávky pod kinem. POZOR změna trasy: Oba dva autobusy přivezou poutníky na Vranov od
Šebrova a je nutno počítat s tím, že se půjde ke kostelu pěšky ze spodní točny. Jeden jede rovnou na
Šebrov (nejede přes Olešnou) a Vranov. Druhý na Olomučany a Adamov a z Adamova se musí
vrátit na Blansko a přijet na Vranov také od Šebrova. Jiná možnost není, Vranov je rozkopaný...

Dny Evropského (kulturního) dědictví
** 12. - 13. září 2015 ** kostely Blansko,Adamov, kaple Spešov
V rámci European heritage days jsou zpřístupněny různé kulturní památky. K prohlídce
otevřeme kostely v Blansku, Adamově a Spešově. V Blansku zajišťují pestrý program pro návštěvníky studenti a pedagogové ze soukromé Střední školy gastronomické Blansko. Díky!

Svátost nemocných - společně v kostele
** 13. září 2015 ** 10:45
** 17. září 2015 ** 18:00
** 23. září 2015 ** 17:45

Olomučany
Spešov
Blansko

Rastislav zve na Svatováclavský koncert
** 27. září 2015 ** 17:00 **kostel Blansko
V podání souboru Rastislav, filharmonie B. Martinů a hostí zazní skladby A. Dvořáka a
Antonína Rejchy na slavnostním svatováclavském koncertě. Podrobnosti na www.rastislav.cz

Národní svatováclavská pouť
** 28. září 2015 ** Stará Boleslav
V neděli v 10:00 slouží mši svatou ve Staré Boleslavi naši biskupové. Bližší podrobnosti s
pozvánkou najdete na www.svatovaclavskapout.cz/program

Svatováclavské hody v Olomučanech
** 27.-29. září 2015 ** Olomučany
V rámci pestrého hodového programu bude v Olomučanech sloužit slavnou mši svatou rodák
ze Šošůvky, Otec Václav Hejč.

Světelský podzim vAdamově
** 29. září 2015 ** 17:00 ** kostelAdamov
Na tradičním svátku hudby “Světelský podzim” bude hostem skupina Hradišťan. Organizačně
zajišťuje MKSAdamov.

Flétnový recitál
** 4. říjen 2015 ** 15:00 ** kostel Blansko
V recitálu fléten a dalších nástrojů vystoupí Veronika Sychrová, Eliška Brodecká, Michaela
Medunová a hosté.

Národní eucharistický kongres
** 15. - 17. října 2015 ** Brno
Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně na různých místech ve dnech 15. - 17.
října 2015. Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. 10. 2015. V Brně na náměstí Svobody bude v
10:30 hod. hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou
doprovodných programů v centru Brna.

Dušičková svátost smíření
** 29. říjen 2015 ** 14:30 - 17:45 ** kostel Blansko
Projevem naší lásky k zemřelým je přijetí svátosti smíření, přijetí svatého přijímání, modlitba
na úmysly Svatého Otce a návštěva hřbitova (to vše tzv. odpustky, duchovní dar našim zemřelým).

Dušičkové pobožnosti
** 1. listopad 2015 ** hřbitovy farnosti
Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko
(ekumenická) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.

VÍTÁNÍ svatého MARTINA
** 13.-15. listopad 2015
V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce: 13.11.
studenti soukromé SŠ gastronimické Blansko zajišťují mimořádné prohlídky kostela a věže s
tematickým zaměřením ** 14.11. průvod světýlek a přivítání sv.Martina na farním dvoře a
Martinské hody na Katolickém domě ** 15.11. slavnostní mše svatá, kterou bude sloužit
olomoucký arcibiskup Jan Graubner a požehná při ní bronzovou plaketu svého předchůdce,
zakladatele našeho kostela, biskupa Jindřicha Zdíka a tím zahájíme oslavy 880 let od první
zmínky o našem městě a kostele v kronice kanovníka vyšehradského ... po mši svaté tradiční
historický průvod a odpoledne beseda u cimbálu. Podrobnosti ještě budou zveřejněny.
***

KROUŽKY KOLPINGOVY RODINY BLANSKO S FARNOSTÍ:
Zámečnický kroužek
V kroužku se členové učí opracovávat různé materiály a budou provádět drobné údržbářské práce
ve farním areálu Centru sv. Martina.
Vedoucí kroužku: Josef Hebelka
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
úterý 22. září 2015 v 16:00 hodin
Divadelní kroužek
V kroužku se členové učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné
kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.
Vedoucí kroužku: Mgr. Vendula Zachovalová, t. 774276256, v.zachovalova@seznam.cz
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pátek 11. září 2015 v 16:00 hodin
Kroužky leteckých modelářů I a II
V kroužcích se vyrábí modely letadel od nejjednodušších házedel po dálkově řízené modely.
Vedoucí kroužků: Michal Machač
Vložné:
300,- Kč

První schůzka:

pondělí 21. září 2015 v 17:00 hodin

Kroužek chovatelů ovcí
V kroužku se děti učí starat o farní ovce a další hospodářská zvířata (slepice, králík...).
Vedoucí kroužku: Jan Gryc
Vložné:
50,- Kč
První schůzka:
pátek 25. září 2015 v 15:30 na farním dvoře
Zahradnický kroužek
V kroužku se děti učí základům pěstování ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.
Vedoucí kroužku: Ing. Jitka Svobodová, Zlata Prudká
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pondělí 21. září 2015 v 16:00 hodin
Kroužek „Tvořivé ruce“
V kroužku děti a mládež vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou.
Vedoucí kroužku: Markéta Kolářová
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pátek 25. září 2015 v 18:30 hodin
Výtvarný kroužek
V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, pracují s hlínou.
Vedoucí :
Jana Vaňková, Marta Mrázková, Dana Buchlovská
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
středa 23. září 2015 v 16:30 hodin
Kroužek “Tvoření pro zdobení”
V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, papírem, recyklovatelnými materiály,
polymerovými hmotami. Vyrábí hlavně ozdoby a doplňky, např. náušnice, brože, náramky...
Vedoucí kroužku: Petra Vondrová, Marie Mráčková
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
středa 23. září 2015 v 16:00 hodin
Elektrotechnický kroužek
V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky.
Vedoucí: ing. Ivan Mrázek, ing. Michal Mrázek, t. 603244141, mrazek.ivan@centrum.cz
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
úterý 22. září 2015 v 15:00 hodin
Řezbářský kroužek
V kroužku se členové učí zvládat řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku: Ladislav Nečas
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
čtvrtek 24. září 2015 v 16:00 hodin
Kroužek šití
V kroužku se členové učí tvořivému ručnímu i strojovému šití, v případě zájmu také pletení na
pletacím stroji a háčkování.
Vedoucí:
Ludmila Blatová
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pátek 25. září 2015 v 18:30 hodin
Pekařský kroužek “Tradice u pece”

V rámci mezigeneračního kroužku se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména
cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně). Zázemí kroužku je v
Domečku nad Katolickým domem.
Vedoucí kroužku: Marie Hlaváčková
Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
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. Dvě akce vhodné též pro rodiče s dětmi.
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 http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se . Klub vedou manželé Matěnovi ve
spolupráci s odbornými instruktory.
Kroužky provozují svoji činnost v prostorách staré fary na Centru sv. Martina, ul. Komenského
14, Blansko. Přezůvky s sebou!!! Přihlášky do kroužků odevzdávejte Ing. Josefu Kupčíkovi, Ing.
Ivanu Mrázkovi nebo vedoucím jednotlivých kroužků.
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 11. září 2015.
Vedoucí Pavel Buchlovský, tel. 775877733

Skautské schůzky a aktivity
- viz nástěnky pod kostelem a internet

Děkujeme všem doborovolným vedoucím kroužků, katechetkám, ale také
skautským vedoucím za jejich ochotu vzít na sebe zodpovědnost a věnovat
svůj volný čas, zkušenosti a trpělivost těm, kteří se chtějí něčemu přiučit.

VÝUKANÁBOŽENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI PRO DĚTI
Místo
Skupina
Den Hodina Vyučující
ZŠ
1. – 2. roč. PO
11:55 R. Klimešová
Erbenova
3. – 5. roč. PO
12:50 R. Klimešová
ZŠ
1. roč. ST
11:50 M. Musilová
Dvorská
2. – 5. roč. ST
13:00 M. Musilová
ZŠ
1. roč. ÚT
12:00 J. Vaňková
2. roč. ÚT
13:00 J. Vaňková
Masarykova
3. roč. ČT
13:00 Š. Daňková
4. – 5. roč. ÚT
13:00 V. Zachovalová
ZŠ
1. – 2. roč. ČT
11:55 E. Šebelová
Salmova
3. – 5. roč. ČT
12:50 E. Šebelová
prima – tercie
PÁ
14:00 jáhen O. Němec
Gymnázium žáci 6.-8. tříd ZŠ
kvarta – oktáva
PÁ
14:00 Otec J. Kaňa
1. – 4. roč.
A. Babková
Dolní Lhota
1. – 4. roč.
Mil. Mrázková
Olomučany
1. – 2. roč.
M. Pokorná
Ráječko
3. – 5. roč.
M. Pokorná
Sedmikrásek –
PÁ
16:45 T. Zachoval
předškolní
Centrum
PÁ
16:45 Vedoucí
sv. Martina Ministranti
Dětský sbor
SO
16:00

