
Život je trocha èasu, který nám byl dán, abychom se nauèili milovat...
... a tak se pøipravili na setkání s Vìènou láskou. (Abbe Pierre) 

Obèas nás zarazí, jak ten èas bìží: v trávì se ještì válejí ohoøelé 
rachejtle, a už zase slavíme dalšího Silvestra; lidé, které èlovìk znal v 
koèárku, už vozí svoje dìti;stojíme nad hrobem èlovìka, u kterého jsme 
neèekali, že nás pøedejde…

I když nás ovlivòují a omezují okolnosti našeho života, možná nás 
napadne myšlenka: "Kolik mám vlastnì ještì èasu já?" "A na co vlastnì?" 
Kdosi pravil, že když Bùh stvoøil èas, udìlal ho dost. Dal nám dost èasu na to, co je podstatné: "… 
abychom se nauèili milovat, a tak se pøipravili na setkání s Vìènou láskou".

I když nás ovlivòují a omezují okolnosti našeho života, vždy zùstává jistota, že každý z nás je 
stvoøen z lásky a pro lásku a že tento Boží plán se mnou nemùže nikdo a nic zvenèí znièit. Já jsem s 
vámi po všechny dny, praví Ježíš... (Mt 28,20)

Zpracováno podle knížky "O milosrdenství s Kateøinou Lachmanovou"

Prùvodce postní dobou
Texty pro postní dobu najdete na brno.biskupstvi.cz/kc, mobilní aplikaci zase na google ply: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou&hl=cs

O zasílání postních sms lze požádat na: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/sms-o-milosrdenstvi-
na-kazdy-den-postni-doby/

POZVÁNKY - od nás

Adorace v kaplièkách naší farnosti za obnovu víry v naší farnosti 
Již se nám osvìdèilo, že bìhem roku se po celý jeden den konala v nìkteré z kaplí naší farnosti 

celodenní modlitba (adorace) pøed 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 pokraèovat podle následujícího rozpisu. Jde vìtšinou o první soboty v mìsíci. Není-li uvede-
no jinak, v 9 hod. bude vystavena Eucharistie a v 15 hod. bude adorace zakonèena požehnáním. 
Prosíme místní, ale i ze sousedních obcí, aby si rozepsali pùlhodinové služby.

Rozpis: 
  5. 3. Penzion Píseèná     2. 4. Senior centrum      7. 5. Spešov 
  4. 6. Olomuèany    3. 7. Lažánky (nedìle:12-16h)      6. 8. Rájeèko 
10. 9. Olešná  1. 10. Horní Lhota

Jarní a letní aktivity outdoorového klubu Kolpingovy rodiny 
V letošním roce opìt plánujeme øadu akcí pro dìti a mládež. Pøihlášky se posílají na mail 

kolping.blansko@seznam.cz.  Aktuální informace, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na 
www.kolping.uvadi.cz  

Pláš� svatého Martina
obèasník o životì Øímskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku   

Kontakt: 608405990 * www.farnostblansko.cz
Èíslo 1 * Roèník 11 * Pùst, Velikonoce 2016



KR a akce “Èistá øeka” 
Jako v pøedchozích letech se zúèastníme èištìní bøehù naší domácí øeky Svitavy. Termín na 

pøelomu bøezna a dubna bude upøesnìn po dohodì s Povodím Moravy.

KR a jarní farní splutí Svitavy
Kolpingova rodina poøádá letos již po osmé farní splutí Svitavy pro všechny dìti, mládež        

i rodièe s dìtmi. Splutí se koná se v nedìli 24. dubna, sraz v 9:30 hod. u nádraží. Vodácký materiál - 
lodì, pádla, plovací vesty a pøilby - i špekáèky jsou zajištìny. Pøihlášky do nedìle 17. dubna na 
kolping.blansko@seznam.cz. Po uzávìrce nelze poèet úèastníkù z organizaèních dùvodù rozšíøit.

KLAS zve na svá setkání v pondìlí, 2x za mìsíc od 15:00–17:00 hod. do Centra sv. Martina, 
Komenského 14 (Stará fara - Senior point):
* 22.2. Alois Musil - knìz a arabista   
* 14.3. biskup Jindøich Zdík - zakladatel kostela v Blansku
* 11.4.  Rod Salmù + velikonoèní tvoøení    
*  25.4. František Hugo Salm
*  9.5.  Kvìtinové aranžmá 
*  23.5. Hrabìnka z Rogendorfu - zakladatelka kostela ve Sloupì
* 13.6.  MUDr. Jaroslav Bakeš - zakladatel Masarykova onkologického ústavu v Brnì
* 27.6.  Návštìva kavárny 

Zveme ty, kterým je 55 – 99 i víc, chtìjí se pobavit, zasmát i nìco dovìdìt …….nebuï sám, 
pøijï k nám…… Zmìna programu vyhrazena. Kontakty: 732 747 952; blansko@spolecne.info

“Pomáhat je v módì” 2016
V sobotu 2. 4. se bude konat na Dìlnickém domì od 15:00 hod naše tradièní charitativní 

módní pøehlídka. Je to svébytný projev díkùvzdání Pánu za to, že se mùžeme dìlit s druhými. Dary 
vybrané od pøítomných v rámci tohoto svátku dobroèinnosti jsou letos urèeny na pomoc potom-
kùm èeských pøistìhovalcù na východní Ukrajinu - do Èechohradu. Mladí dostali nabídku k vystì-
hování do Èeské republiky. Zùstávají tam proto dnes pøevážnì staøí lidé odkázaní na skromný 
dùchod. Mládež z Dealerù nadìje by tam letos ráda vybranou pomoc odvezla osobnì. Kontakty 
nám pomáhají získat opìt Sestry svatých Cyrila a Metodìje z Velehradu.

Souèástí módní pøehlídky bude i misijní burza, ve které bude kromì rukodìlných výrobkù od 
rùzných dárcù (dìkujeme pøedevším obyvatelùm a vedení Senior centra Èerná Hora a Domova pro 
seniory Boskovice!) také peèivo od maminek a babièek z naší farnosti (i jim moc dìkujeme!). 
Prosíme ženy, ochotné pøispìt do burzy napeèením, a� se domluví s paní Marcelou Musilovou.       
V této souvislosti dìkujeme všem, kteøí pøispìli vìcmi potøebnými i nepotøebnými do misijního 
blešáku, jehož výtìžek bude také celý urèen na úèel sbírky. Na úèel sbírky jsou urèeny všechny 
dary plynoucí z dražeb obleèení a misijního peèiva. Z nabídky dalších výrobkù to budou rùznì 
vysoké podíly (podíl urèený na úèel sbírky bude u každého stolku zøetelnì uveden!). Podrobnosti    
k akci na www.prehlidka.bk.cz a na facebooku. 

Velkopáteèní klapání - POZVÁNKA pro malé i velké kluky
Letos opìt zveme všechny kluky, velké i malé i jejich kamarády, aby se zapojili do “zvonìní” 

po mìstì, když kostelní zvony na dva dny umlknou. Vìk klapaèù - nejlépe od  9  rokù, støedoškol-
ský a vysokoškolský, samozøejmì i tatínci. Akce vyžaduje kondici (vydržet po celou dobu (asi 90 
minut) pøedepsaný rytmus klapání. Trasa: od  kostela sv. Martina, Rožmitálova, zámecký park, 
høbitov, zde krátké vydechnutí, zpìt Dvorská, Èelakovského, Mánesova, Boží muka u Vodárny, 
zde krátká pøestávka, pak Bezruèova, nám. Svobody a po Rožmitálce zpìt ke kostelu na farní dvùr. 

Klub  aktivních  seniorù  Blansko - KLAS



Tady bude po klapání spoleèná dìkovná modlitba a postní obèerstvení. Info od  ing. Jana Poøízka - 
Bobra. Ozvìte se mu po nedìlní mši svaté. Termíny: 

Velký pátek v 15:00 a po skonèení obøadù (kolem 20. h.). Bílá sobota v 6:30 a ve 12:00 hod. 

Svìtové dny mládeže

Na Kvìtnou sobotu
V rámci týdne modliteb za mládež (od 13. – 19. bøezna 2016) se bude mládež (od 6. tøíd a 

primy) naší farnosti scházet k modlitbì v kostele vždy v 19:00 hod (a nebo po veèerní mši svaté). 
Sekce pro mládež ÈBK pøipravila k tomuto úèelu brožuru. Mobilní verze je ke stažení na: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.tydenzamladez&hl=cs 

Zakonèení týdne probìhne na Diecézním setkáním mládeže v Brnì na Petrovì. POZOR: toto 
setkání nebude zahájeno na Petrovì, ale v kostele svatého Jakuba (u námìstí Svobody) od 8:30 
hod!  Na Petrov se pøesune až po obìdì. Bližší informace na: http://brno.signaly.cz/ 

VPolsku 20. - 25. a 25. - 31. èervence
 Svìtové setkání mládeže v Polsku bude rozdìlené do dvou termínù: Ve dnech 20.-25.7. se 

budou v rùzných polských diecézích konat národní setkání a od 25. do 31.7. pak spoleèné setkání   
v Krakovì. Svìtový den mládeže se tedy letos bude konat “za humny” v sousedním Polsku. Pro 
mladé nad 18 let (od 16 let s dovolením rodièù) je to skoro povinná akce :) Taková pøíležitost je 
snad jen jednou za život! Základní informace na: https://krakov2016.signaly.cz/, kde je                
i pøihláška (na:  https://signaly.bluepro.cz/krakov/). Naše diecézní centrum mládeže posílá odkaz 
na prezentaci: http://ulozto.cz/xopkwDNM/wyd-krakow-2016-promo-official-mp4  Videa èeské 
verze hymny: https://krakov2016.signaly.cz/1511/nahravka-ceske-hymny-sdm-je

Koordinací pøihlášek za naši farnost je povìøený Marek Mrázek. 

POZVÁNKY - odjinud

Benefièní koncert pro hospic sv. Alžbìty v Brnì a Rastislav
Hospic sv. Alžbìty zve na benefièní koncert pro Hospic sv. Alžbìty 28. 2. v 16:00 h v sále 

konventu Milosrdných bratøí na Vídeòské v Brnì. Vystoupí smíšený pìvecký sbor Rastislav           
s operními sólisty a za doprovodu Czech Virtuosi. Na programu Velkopáteèní oratorium Josepha 
Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových doprovázené meditacemi Radovana Lukavského. 

Diecézní centrum mládeže - Osová Bitýška
Otec Jiøí Jeniš, který vede Diecézní centrum života mládeže zve na nejbližší akce pro mládež: 

Mladší (12-18 let) na jarní prázdniny od nedìle 28. února do pátku 4. bøezna. Bude bohatý 
program her, zábavy, duchovních aktivit, nových pøátel a rùzného dalšího pøekvapení.

Duchovní obnova, 12.-14.února. Bude doprovázet Zdenìk Drš�ka, kaplan z Mìøína. Je to 
nabídka, jak se duchovnì naladit na blížící se velikonoèní svátky. Urèeno mladým od 14 let.

Pro starší mládež, od 19 let, nabízíme víkend Pevnost Boyard v termínu 26.-28.února. Bìhem 
víkendu èeká nároènìjší hra, noví pøátelé, možnost duchovního povzbuzení a mnoho jiného.

Hnutí fokoláre: jednota? Jednota
Hnutí fokoláre poøádá jednodenní setkání s názvem Jednota? Jednota - pro všechny, kdo 

chtìjí toto hnutí poznat. Setkání se koná v sobotu 20. února 2016 od 9.30 do 16.00 hodin v CM 
základní škole, Lerchova 65, Brno (koneèná tramvaje è. 4). Program nabízí pøedstavení èinnosti 
hnutí fokoláre, osobní svìdectví i zážitek spoleèenství. 



Duchovní veèery pro manžele
Centrum pro rodinu a sociální péèi v Brnì ve spolupráci s Biskupstvím brnìnským poøádá 

Duchovní veèery pro manžele: „Jsme jedno a není nám to jedno?“ Veèery jsou urèeny pro manžele, 
kteøí chtìjí prohlubovat svùj vztah a posouvat se smìrem k vzájemné jednotì. Termín: 22. ledna 
2016 od 18.30 do 20.30 hodin. Další termíny jsou: 19. 2., 18. 3., 29. 4., 27. 5. a 24. 6. 2016. Místo 
konání: kostel sv. Michala Dominikánské nám., Brno. Veèerem provází stálý jáhen Mgr. Jan Špilar.

INFORMACE

Víkend brnìnských bohoslovcù v Blansku
Ve dnech 26. - 28. února by naše farnost hostila bohoslovce naší diecéze, kteøí takto navštìvují 

a poznávají svou diecézi. Spolu s nimi by u nás strávil èas i otec biskup Vojtìch. V pátek by se 
zúèastnili veèení mše svaté, sobotu by strávili s otcem biskupem v osobních rozhovorech a výpra-
vou-poutí do Adamova. V nedìli by mìl otec biskup ještì sloužit mši svatou v 8:45 a po ní by chtìl 
chvíli v kostele pobesedovat s pøítomnými. Proto si PROSÍM rezervujte ještì èas navíc!

Pro úplnost dodejme, že z naší farnosti studují na knìžství: v knìžském semináøi Olomouc 
Martin Mokrý (2. roè.) a Jirka Dyèka (1. roè.), v jezuitském noviciátì Ružomberok Vojta Fojt. 
Jáhen Jenda Musil je v salesiánském støedisku Fryšták. Zasvìcené sestry máme: Kateøina Nìmco-
vá (sestry Cyrila a Metodìje, Velehrad), Xavera Starychová a Jitka Sedláková (sestry boromejky, 
Praha) a Jiøinka Èípková (sestry Ježíšovy, Olomouc). Provázejte je prosím  modlitbou! Na veliko-
noèní nedìli rozdáme do rodin s dìtmi velikonoèní svíèku k modlitbì za duchovní povolání :)

Triduum v Olomuèanech
O letošních Velikonocích musíme zrušit bohoslužby tridua - tedy Zeleného ètvrtku, Velkého 

pátku a Bílé soboty v Olomuèanech. Otce Jiøího Paleèka, bývalého kaplana ze Køtin, který do 
Olomuèan po nìkolik let obìtavì dojíždìl, nahradil Otec Michal Seknièka, který však dostal navíc 
farnost Babice nad Svitavou a musí se vìnovat jim. 

Jak bude v pøíštích letech, nevíme. Proto letos zveme olomuèanské farníky buï na obøady do 
Adamova (tam zaèínají témìø v tutéž dobu, jako byli zvyklí) a nebo na pozdìjší hodinu do Blanska. 
Vìøím, že si poradíme a Svatý týden a Velikonoce dokážeme spoleènì hezky prožít.

Køest dospìlých katechumenù - Velikonoce 2016
O letošních Velikonocích, bìhem vigilie Zmrtvýchvstání Pánì (na “Bílou sobotu”) by mìli 

být pøijati do církve køtem svatým naši dospìlí katechumeni. S Otcem biskupem se setkají o první 
postní nedìli 14.února v Brnì v katedrále. Za naši farnost je doprovodí jáhen Oldøich, ale zúèastnit 
se mùže i kdokoli z nás. Katechumenka Jana má vztah k naší farnosti pøes svého pøítele a katechu-
menka Sabina se u nás pøipravuje pro vranovskou farnost. Bìhem postní doby budeme v nedìli za 
nì prosit pøi: skrutiniích (modlitby za sílu ke svìdectví), exorcismech (modlitby za vysvobození od 
Zlého) a požehnáních (posila Boží mocí). 

Letos na podzim zaène pøíprava na svátost biømování. Urèena je mládeži, která v roce 2018 
dovrší 18 let a více. Pro tyto budoucí biømovance ale máme už nyní ètyøi pozvánky:

** V sobotu 12. bøezna se bude konat velký úklid kostela a okolí pøed Velikonocemi, který 
letos bude stát hlavnì na mládeži (od 6.tøíd). Sraz všech biømovancù  je od 8:00 (a kdykoli bìhem 
dopoledne) v kostele. Pracovní obleèení. Obèerstvení zajištìno, zakonèení na poledne. Díky! 

** V sobotu 19. bøezna jsou zváni s ostatními mladými køes�any naší diecéze na Diecézní 
setkání mládeže v Brnì. Upozoròujeme, že zaèíná v Brnì u svatého Jakuba (!!)  v 8:30 hod.

Svátost biømování 2018 



** Na Velký pátek mají všichni sraz v 8:30 na farním dvoøe. Program zajiš�ují naši bohoslovci 
Martin Mokrý a Jirka Dyèka. Spolu s nimi Marek Mrázek pøedstaví a pozve na Svìtové dny mláde-
že, které se letos budou konat v èervenci v Krakowì.

** V èervnu se - rovnìž s bohoslovci - plánuje vandr do Slavkovic, kde je kostel zasvìcený 
Božímu milosrdenství. Podrobnosti budou upøesnìny.

Výlet pro ministranty
Všichni ministranti (od prvòákù až po støedoškoláky) jsou zváni na spoleèný výlet v sobotu 

16. dubna. Cílem bude obec “Èechy pod Kosíøem”, kde je Hasièské muzeum, muzeum koèárù, dvì 
rozhledny, zámek a zámecký park. Prosíme rodièe, aby klukùm rezervovali tento termín. Pøihlášky 
dostanou ministranti v sakristii. 

 
Termíny:  1. sv.  smíøení:  21.kvìtna v  15:00(!) a 1. sv. pøijímání: 22.kvìtna v 8:45 (slavnost 

Nejsvìtìjší Trojice). Schùzky jsou vždy v pondìlí v 15:30 v Katolickém domì  a zaènou 7.bøezna.

Restituce
K této problemtatice ještì nìkolik informací: V roce 1991 vyšel zákon, který naøizoval 

blokování a ochranu majetku, který patøí církvi a byl jí za komunistù odebrán bez náhrady. Stát jej 
mìl hájit do doby, než jiným zákonem neurèí, jak dál. Pøesto se však stalo, že stát, konkrétnì Úøad 
pro zastupování státu ve vìcech majetkových (pøedtím „okres“), porušil tento zákon a majetek 
klidnì rozprodával. Zároveò bránil církvi se dopátrat skuteèného stavu a tím jí nezákonnì upøel 
možnost se o svùj majetek pøihlásit. 

Až v roce 2011 tzv. restituèní zákon  umožnil církvi za rùzných omezení zbylý majetek vrátit a 
za nevydatelný (odcizený pøed rokem 1991 a nyní zastavìný tøeba veøejnými stavbami nebo 
rozprodaný dalším a pod.) jí kompenzovat ztrátu finanènì. Co se týká majetku odcizeného státem 
po roce 1991, mùže jej církev nárokovat soudní žalobou na urèení vlastnictví (zákon 428/2012 Sb., 
§18, odst.1). V praxi to znamená, že v pøípadì úspìchu by soud zrušil platnost nezákonného 
rozprodávání a stav majetku by se vrátil do roku 1991. Na základì pátrání majetkového odboru 
Brnìnského biskupství se zjistilo, že naše farnost tak pøišla od roku 1991 do roku 2012 o asi 50 tisíc 

2m  v katastru mìsta Blanska. Biskupství náš ovšem také upozornilo, že soudní navrácení stavu 
farních pozemkù do roku 1991 by ještì automaticky neznamenalo, že nám je stát vrátí. Navíc 
bychom poškodili všechny souèasné majitele, kteøí by tak museli znovu øešit vlastnictví svých 
budov a pozemkù, vracet peníze, znovu kupovat apod. Mezi nì patøí nejvíc Mìsto Blansko (cca 35 

2tisíc m  ), dále desítky parcel ve vlastnictví podnikatelù i fyzických osob po celém mìstì.

 A tak jsme se rozhodli udìlat to, k èemu nás nevede rozum, ale srdce – vzdát se v tomto roce 
Božího milosrdenství nároku na soudní žalobu a nechat pozemky i budovy souèasným majitelùm 
bez náhrady. Pouze jsme se dohodli, že s nejvìtším souèasným vlastníkem našich bývalých 
pozemkù – Mìstem Blansko, sepíšeme memorandum o zøeknutí se tìchto pozemkù bez náhrady, 
aby bylo do vìci vneseno snad už napoøád svìtlo pro klid jejich souèasných i budoucích vlastníkù...

Proglas
Køes�anská rozhlasová stanice Proglas je už pøes dvacet let povzbudivým dílem církve u nás. 

Asi všichni víte, že vysílá bez reklam a žije tedy jen z dobrovolných pøíspìvkù svých posluchaèù.

Pokud jste žádáni o pomoc od rùzných organizací, pak prosím nezapomínejte, že jako je naše 
Charita naší prodlouženou rukou, tak je rádio Proglas i naším hlasem vùèi bližním. Každý køes�an 
se má snažit šíøit radostnou zvìst evangelia. Pokud nám to nejde nebo se stydíme, tak aspoò 
podpoøme Proglas. Stát se mùžete i jeho pøáteli a vstoupit do Klubu pøátel radia Proglas. 
Podrobnosti na: www.proglas.cz a pravidelnì i na letáècích v pøedsíni kostela.

První svaté pøijímání 2016



Schönstattské maminky
Schönstattské maminky v naší farnosti (známé jako naše Mariánská družina) se scházejí 

jednou za mìsíc po družinkách ke spoleèné modlitbì v areálu kostela a fary, modlí se za nás každou 
první sobotu a nedìli pøed a po mši svaté a jednou za mìsíc mají organizaèní setkání na Katolickém 
domì. Vìnují se také úklidu kostela, peèení koláèù. Nìkolikrát za rok vyjedou spoleènì na pou� na 
Hostýn, Turzovku nebo do Rokole - schönstattského poutního místa v podhùøí Orlických hor.

Zvou mezi sebe pøedevším ženy, a to i svobodné, ovdovìlé nebo i rozvedené, zažít sílu 
spoleèenství a spoleèné modlitby. Kontakt: paní Marie Váradiová, první nedìle v mìsíci po ranní 
mši svaté v kostele.

Komorní orchestr mìsta Blanska
KOMB plánuje po Velikonocích uvést v kostele skladbu J. Pavlici Missa brevis. A možná se 

podaøí po adventním úspìchu uvést další sobotní nocturno. Pøesné termíny budou vèas zveøejnìny.

ÈTENÁØSKÝ KOUTEK

Duchovní lékárnièka - Anselm Grün
Otec Grün èerpá ze studnice Božího slova a moudrosti pouštních otcù, aby nám poskytl 

pomùcku pro každodenní zápas o smýšlení Kristovo: „Každý z nás si v sobì neseme vždycky oba 
póly: strach i dùvìru, lásku i agresi, kázeò i nekázeò, zbožnost i bezbožnost, svatost i svìtské smýš-
lení. Postavíme-li proti svým negativním myšlenkám slovo Písma, povede nás k setkání s dùvìrou, 
láskou, silou a tím svatým, co je v nás, i když se právì mocnì hlásí o slovo to nesvaté.“

Další novinky vydané v Karmelitánském nakladatelství najdete na ikarmel.cz.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁØE

** 13. února 2016, od 16:00, kostel, Rájec

V Rájci vede postní duchovní obnovu otec Marcel Javora. Místní duchovní otec David 
Ambrož zve i vìøící z okolí. Program: 16:00 - 1. pøednáška, 17:00 - 2. pøednáška a 17:30 - adorace a  
zakonèení. Dokud bude zájem o zpovìï, bude kostel otevøen i pro možnost soukromé modlitby.

** 14. února 2016, 9:00, katedrála, Brno-Petrov

Otec biskup zve ke spoleèné mši svaté všechny dospìlé, kteøí pøijmou køest o letošních 
Velikonocích. V naší farnosti se ke køtu pøipravují dvì katechumenky.

** 9. bøezna 2016, 17:45, kostel Blansko

Obracíme se s prosbou na všechny, kteøí znáte nepohyblivé nemocné, abyste je pøivezli, 
pokud to jen pùjde, na mši svatou a udìlování svátosti nemocných. Je urèena pro katolíky bez 
rozdílu vìku, s fyzickými i duševními problémy, vážnìjšími nebo dlouhodobými.

** 12. bøezna 2016, od 8:00, kostel Blansko a okolí

Srdeènì zveme na pomoc s pøedvelikonoèním úklidem kostela a jeho okolí zejména mládež a 
všem pøedem dìkujeme za pomoc! Obèerstvení zajiš�uje šéfkuchaø jáhen Oldøich.

Postní duchovní obnova 

Pøijetí mezi èekatele køtu 

Svátost nemocných - spoleèné udìlování  

Velikonoèní úklid 



Kvìtný pátek ve Sloupì

Týden modliteb mládeže za mládež

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem - BRNO 

Velikonoèní svátost smíøení 

Velikonoèní prázdniny - Zelený ètvrtek a Velký pátek pro školáky 

Zelený ètvrtek * 24.

Bílá sobota * 26. bøezna 2016

Velikonoèní nedìle * 27. bøezna 2016 - požehnání pokrmù

„Pomáhat je v módì - tak pomozte i vy“ 

Skautská oslava  svatého Jiøí ... první jarní farní kavárna  

** 18. bøezna 2016, 7:00 a 10:30, Sloup

Tradiènì se sejdeme ke mši svaté (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem) a ke svátosti smíøení. 

** 13.-18. bøezna 2016, veèery v kostele v Blansku

Každý veèer jsou zváni všichni mladí od 6. tøídy (primy) na spoleèné modlitby. Týden bude 
zakonèen Diecézním setkáním v Brnì v sobotu.

** 19. bøezna 2016, 8:30 Brno - sv. Jakub a 12:30 Brno - katedrála

Na setkání jsou zváni z naší farnosti všichni mladí od 6. tøídy a primy! Sraz kvùli spoleèné 
jízdence je v 7:20 na zastávce Blansko-mìsto a na nádraží. Jízdné hradí farnost, úèastníci si s sebou 
vezmou: karimatku na sezení a 50 Kè na zápis a obìd (bagetu).Výpravu letos povedou naši boho-
slovci Martin Mokrý a Jirka Dyèka. Podrobnosti celého setkání na:  www.brno.signaly.cz

** 20. bøezna 2016, 14:30 - 18:00, kostel a Katolický dùm Blansko

Zpovídat bude 11 knìží v kostele (Jiøí Kaòa, Miroslav Nìmeèek - Petrovice, Karel Hanslík - 
Vranov, Vladislav Valentík - Èerná Hora) i v Katolickém domì (dìkan Václav Trmaè - Jedovnice, 
Jan Peòáz - Køtiny, David Ambrož - Rájec-Jestøebí, Bohumil Nìmeèek - Boøitov, Karel Chylík - 
Sloup, Michal Seknièka - Babice, Pavel Kuchyòa - Lipovec).

** 24. a 25. bøezna 2016, 8:30 - 12:00, Blansko - kostel, fara, (v pøípadì deštì: Katolický dùm)

Pro školáky je pøipraven po oba dny program na celé dopoledne. Prostory podle poèasí.

 bøezna 2016
**   9:00  Brno, Petrov - mše svatá s otcem biskupem a knìžími diecéze
** 17:00  Adamov  **  19:00 Blansko

Velký pátek * 25. bøezna  2016 - den pøísného postu
** 17:00  Adamov  **  19:00 Blansko

** 18:00  Adamov  **   21:00 Blansko (køest dospìlých: Jana Vítková a Sabina Kunovská)

** 7:00 a 8:45 Blansko  **  10:45  Adamov  ** 10:45 Olomuèany (bohoslužba slova)
Dnes mùžete pøinést do sakristie peníze, které jste v rodinách ušetøili bìhem postní doby pro 

lidi o hladu v Blansku a okolí. Pomùžeme jim prostøednictvím naší Charity. Dìkujeme!

** 2. dubna 2016, od 15:00, Dìlnický dùm, Blansko

Bližší informace v èlánku. 

** 24. dubna 2016, 8:45, kostel Blansko

Skauti naší oblasti oslaví svátek svého patrona svatého Jiøího pøi farní mši svaté o jeho svátku 
24. dubna. Po ní jste zváni na první letošní farní kavárnu.



Jarní splutí Svitavy pro celou farnost  

Pou� mužù do Senetáøova k sv. Josefu

Farní pou� - Turzovka

Køtiny - zásvìtná pou�

Setkání dìtí, které chodí ve škole do náboženství v našem dìkanství

První svaté pøijímání

Boží Tìlo

Noc kostelù 2016 - Adamov a Blansko

** 24. dubna 2016, 9:30, od nádraží v Blansku

Naše farnost spolu s outdoorovým klubem KR zve všechny vodáky (i nováèky), jednotlivce i 
rodiny, manžele i snoubence na tradièní akci farnosti: Splutí Svitavy z Blanska do Babic. Pod 
Novým hradem zastávka a obèerstvení!! Je nutno se pøihlásit. Více informací v èlánku.

** 30. dubna  2016,  Senetáøov

Další roèník pouti mužù do Senetáøova k svatému Josefu. Tam bude  mše svatá (18 hod.) i pro 
rodinné pøíslušníky. Pro pìší: odchod je v 15 hod. z  námìstí v Jedovnicích. Srdeènì zveme! 

** 30. dubna 2016

Pou� je  urèena pro fyzicky zdatnìjší: v plánu je pìší pou� do kopce s modlitbou køížové cesty, 
návštìva kostela Panny Marie Matky Církve a “Brány milosrdenství”. Zpìt zastávka ve  Francovì 
Lhotì, rodišti muèedníka, kardinála Trochty. Podrobnosti pøihlašování budou vèas oznámeny.    

** 14. kvìtna  2016, 18:00, kostel Køtiny

V sobotu pøed slavností Seslání Ducha svatého jsme zváni na zásvìtnou pou� našich farností. 
Pìší poutníci vyrážejí ve 14:00 od fary na Klepaèov. Autobus pojede v 16:30 od Billy. 

** 21. kvìtna 2016, dopoledne, Ostrov u Macochy

Vzhledem k tomu, že se dìti navštìvující náboženství na I. stupních základních škol našeho 
dìkanátu èasto neznají, pøipravujeme jejich setkání. Program urèitì napomùže jejich seznámení a 
povzbuzení. Podrobnosti obdrží dìti v hodinách náboženství.  

** 22. kvìtna  2016, 8:45, kostel Blansko

První svaté pøijímání pøijmou dìti z naší farnosti na slavnost Nejsvìtìjší Trojice. První svátost 
smíøení den pøedtím, v sobotu 21. kvìtna v 15:00 (!!) v kostele.  

** 29. kvìtna 2016, 10:30, kostel/farní dvùr Blansko

Pokud poèasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodièe prosíme, aby vypravili dìvèata za 
družièky. S sebou košíèek na okvìtní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v prùvodu.  

** 10. èervna  2016, 18:00 - 23:00, kostely  Adamov a Blansko

Letos bude  NOC probíhat zároveò v obou kostelech. Podrobnosti: www.nockostelu.cz 
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