Poděkování Otce biskupa
Náš, v pořadí třináctý diecézní brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, se
v srpnu dožil sedmdesátých narozenin a vzkazuje všem, kteří mu posílají své
gratulace: „Děkuji všem za blahopřání k narozeninám, a děkuji také za modlitby, kterými mne v biskupské službě mnozí provázíte a posilujete.“

Informace
Farnost Adamov
K 1.září 2016 přešel z farnosti Olešnice do farnosti Bílovice nad Svitavou náš bývalý kaplan
Otec PaeDr. Pavel Lazárek. Zároveň se ujme jako administrátor správy adamovské farnosti, kterou
doposud spravovali kněží z Blanska (od roku 1995, kdy zemřel tamější sídelní farář, Otec Arnošt
Korec, to byl Otec Vladimír V. Záleský a od roku 2000 Otec Jiří Kaňa).
Žádnou zásadní změnu bohoslužeb v naší farnosti v této souvislosti zatím neplánujeme a
pokud ano, tak bychom ji probrali na farní radě. Počítáme ale s tím, že by některá spolupráce obou
farností mohla pokračovat i nadále: například stejné termíny zásvětných poutí do Křtin, Sloupa a
Vranova, nebo zapojení adamovských dětí do blanenských jarňáků a letňáků apod.

Adorace v kapličkách 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: 11. 9. Olešná (12-14:30h.) * 1. 10. Horní Lhota (8-11h).

Biřmování v roce 2018
Věřící, kteří jsou z naší farnosti a dosáhnou v roce 2018 alespoň 18 let se začnou společně od
října připravovat na tuto svátost dospělosti. Svátost biřmování by měl přijmout každý dospělý
křesťan, který je ochotný dělat něco dobrého pro druhé. Od Ducha svatého k tomu ve svátosti
biřmování dostane potřebné dary.
Cyklus přípravy začne společným setkáním v pátek 23. září 2016 po večerní mši svaté
v malém sále Katolického domu. Nejpozději ten den odevzdejte prosím Otci Jiřímu přihlášku
s těmito údaji: Jméno, datum narození, datum a místo křtu, bydliště, stav (u ženatých/vdaných i
datum sňatku) a kontakt (mail). Prosíme, aby tak učinili i ti, kteří se předběžně hlásili už loni.
Setkání pak budou pokračovat vždy v pátek jednou za dva týdny tradičně ve dvou skupinách:
“mladší” s Otcem Jiřím (ve zkušebně Martini bandu) a “starší” s jáhnem Oldou (na Zámečku).

Duchovní povolání
Naši bohoslovci do nového školního roku: jáhen Jenda Musil pokračuje v jáhenské službě
v salesiánském centru mládeže ve Fryštáku, Martin Mokrý nastoupil ke studiu 3. ročníku do Říma
na Lateránskou univerzitu a do semináře Nepomucenum, Jirka Dyčka pokračuje 2. ročníkem na
Univerzitě v Olomouci a v kněžském semináři, Vojta Fojt postoupil do 2. ročníku společného
česko-slovenského noviciátu v Ružomberoku.

Z dalších našich rodáků zahrňme do svých modliteb i Jiřinku Čípkovu z Olomučan, která žije
u Sester Ježíšových v duchu jezuitské spirituality v komunitě u Olomouce.
Kromě nich duchovně doprovázejme i další kněze a řeholnice z naší farnosti: Sestry Kateřinu
Němcovou, Jitku Sedlákovou a Xaveru Starychovou a kněze: Damiána Němce, Pacifika Matějku,
Petra Beneše a Antonína Sedláka.

Otec Josef Večeřa
Otec Josef slouží od letoška jako výpomocný duchovní ve farnosti Brno-Židenice. Obrátili
jsme se na něj s prosbou, jestli by k nám nechtěl dojíždět udělovat svátost smíření (zpovídat).
Navíc, když to umožňuje i přímé vlakové spojení. Odpověděl: “Rád.”
Můžeme se tedy na něj a jeho službu těšit, a to nejen pamětníci 80. let, kdy byl v naší farnosti
oblíbeným duchovním správcem.

Ministranti a rodiče
S radostí bychom chtěli rodičům ministrantů poděkovat za jejich podporu! A zveme další
kluky - od první třídy - mezi ně. Součástí služby jsou ministrantské schůzky. Poté, co na ní proberou
nějaký prvek služby, zbude čas na hru, například na pexeso, člověče nezlob se, go a jiné hry.
Během roku budou získávat za službu a další aktivity bankovky, za které si budou moci
zakupovat cihly a další materiál na stavbu našeho kostela! Schůzky jsou vždy v pátek v 16:45h,
začínají u kostela a pak pokračují v družinkách. Jen na 1. pátek bude schůzka pokračovat společně
stavbou kostela. Rodiče kluků od 1. tříd ať se přihlásí u Otce Jiřího .
Děkujeme všem stávajícím i novým vedoucím ministrantských družinek!!

VZPOMÍNKY na Krakov (Světové dny mládeže s papežem) 2016
Katka Sedláková:
Ze Světových dnů mládeže v Krakově mám spoustu zážitků. Z Blanska a okolí nás jel jeden
autobus spolu s knězem Josefem Novotným- super kolektiv. Na předprogram jsme všichni bydleli
v rodinách. Dostávali jsme se tam pozdě večer, protože v polské farnosti byla mládež, která nám
připravovala bohatý program. Hráli jsme s nimi volejbal, učili nás tančit na polské písničky a my je
zase na české, grilovali jsme, povídali si… Neděli jsme každý strávili v polské rodině. Byl to příjemný den, kdy jsme se s nimi pobavili. Pět dní uteklo jako voda a nastalo dlouhé loučení, všem se
toto setkání líbilo a nechtělo se nám odjíždět. Další zážitky máme z Krakova, kde bylo mnohem
více lidí, dlouhé čekání, nekonečné fronty, přecpané tramvaje, velké vedro. Vv těchto chvilkách
jsme se naučili více trpělivosti.... Báječná byla atmosféra v celém Krakově, potkávali jsme spoustu
neznámých lidí z různých zemí, se kterými jsme se dali do řeči, nebo si alespoň plácli. Program
jsme měli bohatý - mše, koncerty, program v Českém národním středisku, přivítání s papežem,
křížové cesty… A jako tečka na závěr byla cesta a přespání na Campus Misericordiae, kde byla mše
svatá s papežem Františkem I. Všichni jsme si to užili! Děkujeme zvláště O. Jiřímu, ale i vám všem,
za modlitby a finanční příspěvky.

Jirka Mrázek:
Více než 40 mladých z Blanska se nás ve druhé půlce července vydalo na Světové dny mládeže do Polska. Většina nás vyjela již na tzv. předprogram, prvních 5 dní jsme tedy strávili v diecézi
Tarnów, v obcích Lubzina a Paszczyna. Zde jsme byli ubytováni v rodinách a všichni shodně
můžeme říci, že se o nás starali doslova královsky! Program byl v podstatě poklidný a odpočinkový, jednalo se o povedené skloubení trávení času s rodinami, s místní mládeží, s mládeží z naší
farnosti a také s dalšími účastníky předprogramu v tarnovské diecézi. Nouze nebyla ani o duchovní
zážitky – poutě na význačná místa, setkání s biskupy atd.

Samotný krakovský program byl už o mnoho hektičtější – přeci jen se zde už míchaly všechny
světové národy a odhad počtu účastníků se každým dnem zvyšoval. Na závěrečném setkání s
papežem bylo podle oficiálních zpráv asi 2,5 milionu lidí! Proto se musí nechat polským organizátorům všechna čest, jak dobře zvládli organizaci. Setkání v Krakově však nebylo jen o Svatém otci,
ale také o seznamování se s dalšími lidmi, ať již Moraváky, Poláky či mnohem exotičtějšími cizinci. Někteří z nás se dali na lovení selfie s co nejnezvyklejšími národy, za nejcennější úlovky lze
považovat například Filipínce či Libanonce.
Zážitků máme všichni tolik, že se nedají shrnout do jednoho krátkého článku – a proto, kdo
chcete vědět a vidět víc, přijděte ve středu 7. září do Katolického domu, kde budeme o zážitcích a
zkušenostech společně besedovat!

Noví kostelníci
Především děkujeme ing. Josefu Novotnému, dlouholetému kostelníkovi, který momentálně
službu ze zdravotních důvodů nevykonává, a přejeme pevnější zdraví a Boží požehnání! Ke stávajícím (bez titulu): Petr Fránek, Josef Dobeš, Josef Změlík se v poslední době připojili dva: Karel
Pokorný a Jiří Prudký. Chtěli bychom, aby se tato náročná služba rozdělila mezi více dobrovolníků, což se podařilo.
Redakce položila K. Pokornému a J. Prudkému několik otázek:
Jak jsi prožíval svou první samostatnou službu?
Máš z některé služby (svátku) obavy?
Zkušební otázka (ale z hlavy!) Jaká liturgická barva je na svátek svatého Jakuba?

Karel Pokorný
První služba je pro mě skoro každá, ta úplně první byla v Petrovicích s pány Vintrem a pak
panem Horákem, kteří mě zasvěcovali, a to tenkráte nebylo nijak detailní. Dnes je to jinak: pan Petr
Fránek měl asi větší obavy než já, měl jsem to o to jednodušší, že jsem drobet věděl do čeho jdu, ale
stejně mě to nezbaví mít na paměti „ svěř se Otci a on ti pomůže v každé situaci.“
Tak nevím, jestli jsem neodpověděl i na otázku č. 2.
K otázce č. 3: Z hlavy to nedám, nejsem tak úúplně fundovaný (doteď) a spoléhám na manuály i na Ducha svatého, kterému všechno svěřuji a ON mě řídí tímto světem, a kdybych se měl připravit, tak asi co nenajdu v kalendáři, tak www.vira.cz

Jiří Prudký
Samozřejmě první služba pro mě znamenala celou řadu silných vnitřních emocí. Byl jsem na
ni ale dobře připraven, protože služebně starší kolegové se mi věnovali velmi intenzivně a s každým jsem prožil hned několik mší, kdy jsem dostával cenné rady, za což jim všem velmi děkuji.
Zpočátku jsem se v mnohém ztrácel. Zjistil jsem, že kostelníkova služba zahrnuje věci, o kterých
mne nenapadlo do této doby ani přemýšlet. Děkuji otci Jiřímu i mnoha ostatním za trpělivost a
toleranci, když se v mé službě objeví nějaká ta chybička. Ale abych se vrátil k otázce – když otvíráte
v nedělní ráno o šesti hodinách kostel a vstupujete jako první do jeho zšeřelého prostoru – naplní
vás úžasný pocit, který vám vydrží na mnoho dní.
Nedá se říci přímo obavy nebo strach, spíše jakýsi posvátný respekt. A ten mám před každou
službou i tou nejvšednější. Co se týče větších svátků – pořád se mám mnoho co učit.
Předpokládám, že červená, jde o mučedníka. Ale jestli někdy budu ovládat všechny barvy
církevního roku, dám vám určitě ještě vědět a odpovím vám na další zkušební chytáky. Bude to
však chtít ještě hodně, hodně, hodně dlouhou dobu. Děkuji za otázky a přeji hezký den.

Svatořečení Matky Terezy
V neděli 4. září od 10:00 na Svatopetrském náměstí v Římě proběhne kanonizace Matky

Terezy. Logo, jehož autorkou je designérka Karen Vaswani nee D'Lima, má vyjadřovat Boží něžnou a milosrdnou lásku. Součástí je také nápis „Nositelka Boží něžné a milosrdné lásky“.
Až do 8. září bude také možné uctít ostatky Matky Terezy v Lateránské bazilice nebo navštívit
její celu v klášteře San Gregorio al Celio. V pondělí 5. září bude slavit kardinál Pietro Parolin mši
svatou na poděkování. Tento den je také liturgická památka světice z Kalkaty.

POZVÁNKY - od nás
Katolický dům Blansko
Hudební kavárna
Bude po prázdninách zahájena v říjnu. Bližší informace na nástěnce, webu
www.katolickydum.bk.cz i na facebook.com/KatolickydumBlansko. Srdečně zveme nejen na
dobrou kávu, ale i dobrý poslech!

Další podzimní akce
7.9.2016 – 18:30 – Krakov 2016 - beseda s účastníky: Světové dny mládeže a setkání se
Svatým otcem Františkem v Krakově očima mladých z Blanska a okolí
12.-18.9. 2016 – Dominikáni v Blansku: Výstava k výročí 800 let působení dominikánů s
vernisáží ve středu 14.9. od 18:30. Přiblížení celosvětového rozměru řádu, stejně tak národního a
regionálního. Připomínka zejména současníků: blanenského rodáka fr. Damiána Němce OP a fr.
Justina Dvorského OP z Ostrova u Macochy.
21.9.2016 – 18:30 – Vzpomínky na kardinála Tomáše Špidlíka: Beseda s ing. Jaromírou
Vítkovou z Boskovic.
5.10.2016 – 18:30 – Rio 2016: Zážitky olympijského kaplana. Beseda s bývalým
blanenským kaplanem Otcem Oldřichem Chocholáčem, účastníkem Olympiády 2016.
9.10.2016 – 18:30 – Gedeón: autorský muzikál v podání divadelníků Spojené farnosti na
motivy starozákonního příběhu
15.10.2016 – FestKaťák: 4. ročník multižánrového hudebního festivalu
16.10.2016 – 18:00 – P. Marek Orko Vácha: přednáška duchovního, biologa, cestovatele,
pedagoga a spisovatele
5.11.2016 – 19:00 – Voxel+Pokáč-Tour co sedne: společný koncert dvou známých mladých
hudebníků
12.11.2016 – 20:00 – Martinské hody: tradiční hodová zábava v rámci oslav sv. Martina
13.11.2016 – 17:00 – Beseda u cimbálu: tradiční posezení s cimbálovkou Grajcar u vína
3.12.2016 – 10:00 – Mikulášská besídka
10.12.2016 – 8:00-12:00 – Vánoční dílna, aneb Dárky od srdce, potěší nejvíce
11.12.2016 – 19:00 – Recitál Vlasty Redla: Folkový recitál v komorní sestavě. Po letních
festivalech nastává čas ztišení. Přijďte zakusit atmosféru v přítomnosti známého písničkáře.

Rodinné centrum Blansko
Rodinné centrum Blansko nabízí (podrobnosti na www.rcblansko.cz)

Efektivní rodičovství – praktické zkušenosti
čtvrtek 6. října a 10. listopadu 2016, Katolický dům, 18:30
Setkání je pro rodiče, kteří během předchozích let prošli kurzem efektivního rodičovství.
Mají možnost sdílet si zkušenosti při výchově a aplikování metod efektivního rodičovství.

Lektorka Mgr. Vendulka Zachovalová bude reflektovat zkušenosti rodičů a zasadí je do rámce
efektivního (pozitivního) rodičovství – vše ve stylu „opakování je matka moudrosti“.
Informace a přihlášky: E: v.zachovalova@seznam.cz, M: 774 276 256

Efektivní rodičovství – základní kurz
čtvrtek 22. září 2016, Katolický dům, 18:30, první informativní setkání
Lektorka Mgr. Milanka Vykydalová nabízí možnost se podrobně seznámit se stylem výchovy
řešící situace, kdy si rodič neví rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní
situace. Naučíte se jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se
svými dětmi a v celé v rodině. Kurz může být užitečný nejen pro rodiče malých dětí a „puberťáků“,
ale i pro seniory, kteří se také často podílejí na výchově svých vnoučat.
Informace a přihlášky: E: milana.vykydalova@centrum.cz, M: 736 60 64 68
Teoretické znalosti lektorek jsou podpořeny jejich praktickým a běžným životem, kdy uplatňují metody a techniky efektivního rodičovství denně na vlastních dětech (a vnoučatech).

POZVÁNKY - odjinud
KURZY:
Teologický kurz
Trvá jeden školní rok a nabízí základní teologický přehled. Je určen především těm, kdo si
chtějí uspořádat a prohloubit své náboženské vědomosti a kdo se chtějí učit odpovídat na otázky
spojené s vírou katolického křesťana. Kurz není určen hledajícím, ale věřícím římskokatolického
vyznání, kteří již základní náboženské vědomosti mají a byli také biřmováni. Nabízí základní
vhled do těchto oborů: systematická teologie, biblistika, liturgika, morálka, pastorálka, církevní
dějiny, církevní právo a duchovní život.
Absolventi Teologického kurzu, kteří se chtějí osobně zapojit do konkrétní pastorační nebo
katechetické služby ve farnosti, se mohou v dalším školním roce přihlásit do kurzu Katecheta
(orientován zvláště na farní katechezi dětí) nebo do kurzu Služba ve farnosti (orientován zvláště na
pomoc při liturgii a farní agendu).
Teologický kurz se koná jednou za dva roky (střídá se s kurzem Katecheta). Vyučování probíhá o sobotách podle stanoveného rozvrhu buď v budově Biskupského gymnázia, Barvičova 85,
Brno, nebo na Biskupství brněnském, Petrov 2 (podle počtu přihlášených účastníků). Začátek v
9:00 a závěr v 15:00. Kurz je ukončen zkouškami z jednotlivých předmětů, které mají většinou
písemnou formu. Při slavnostním ukončení obdrží absolvent z rukou brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho nebo generálního vikáře Jiřího Mikuláška "Osvědčení o absolvování kurzu".
Plánované soboty: 8.10.2016, 22.10., 12.11., 26.11.,10.12.2016, 7.1.2017, 21.1., 11.2., 25.2.,
11.3., 25.3., 1.4., 22.4., 13.5., 27.5., 10.6.2017.
Přihlášky přijímáme do 20.9.2016 (formulář na: www.brno.biskupstvi.cz/kc/Kurzy/TK8_prihl_2015-16.pdf
Převzato z informací Brněnského biskupství

Biblický kurz (14.) - Kniha Žalmů a Markovo evangelium
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí všem farníkům další ročník Biblického kurzu,
letos s názvem: Kniha Žalmů a Markovo evangelium. 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 jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu
v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,
24.11. 2016 od 17 hodin. Prosíme zájemce o přihlášení do 16. 9. 2016. Přihláška na: www.brno.biskupstvi.cz/pastorace/files/BK-prihlaska.doc
Převzato z informací Brněnského biskupství

Diecézní centrum života mládeže MAMRE Osová Bítýška
Kurz partnerství (víkendový)
Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat období známosti a
jak se připravovat na manželství. Program je věnován mimo jiné tématům: poznání sebe a druhého,
partnerské komunikaci, rozdílům mezi mužským a ženským “světem”, sexualitě, praktickým
zkušenostem z manželství, … Víkendový kurz bude zahájen na podzim 2016 (a pokračuje v roce
2017). Kurz partnerství (víkendový) pořádá Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké
spolupráci s brněnským Centrem pro rodinu a sociální péči Brno.
Skupina A - první víkend - 11. – 13. listopadu 2016, další pokračování: 9. 12. 2016 – 12. 12.
2016, 17. 2. 2017 – 19. 2. 2017, 31. 3. 2017 – 2. 4. 2017.
Skupina B - první víkend - 25. -27. listopadu 2016, další pokračování: 3. 2. 2017 – 6. 2. 2017,
17. 3. 2017 – 19. 3. 2017, 21. 4. 2017 – 23. 4. 2017.
Informace a přihlášky (včetně informací o večerních kurzech partnerství v Brně):
E: milana.vykydalova@centrum.cz, M: 736 60 64 68

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno (Brněnská diecéze)
Výcvik lektorů pro vedení zážitkového Kurzu přípravy na manželství
... Komplikovaná sociální realita a problémy, jimž má dnešní rodina čelit, vyžadují zvýšené
úsilí celého křesťanského společenství při přípravě snoubenců na manželství ... Je třeba pomáhat
mladým lidem objevovat hodnotu a bohatost manželství. Je třeba, aby mohli chápat přitažlivost
plného svazku, který povznáší a zdokonaluje sociální dimenzi života, uděluje pohlavnosti větší
smysl a zároveň prosazuje dobro dětí a nabízí jim lepší kontext pro jejich zrání a výchovu ...
(Amoris laetitia, Radost lásky, papežská exhortace o manželství a rodině)
CRSP Brno hledá aktivní manželské páry pro vedení zážitkového Kurzu přípravy na manželství. Podrobné podmínky na www.crsp.cz a www.rcblansko.cz
Kdy: úvodní sobota 24. 9. 2016 proběhne formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o
kurz věděli, do čeho "jdou", o čem výcvik bude, další pokračování 15. 10. 5. 11. 3. 12. 2016, vždy
sobota 9.00–18.00 hod. Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 280/7, 602 00 Brno
Informace a přihlášky: E: milana.vykydalova@centrum.cz, M: 736 60 64 68

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Obrácení srdce Irma Zaleski
Obrácení srdce není jen okamžik oslnivého prozření, kdy Boha poznáváme jako Pána a
Spasitele našich životů. Taková zkušenost bývá pouze začátkem procesu obrácení, nikoliv jeho
cílem. Obrátit se znamená dovolit Bohu, aby vzal naše „srdce kamenné“ a dal nám „srdce z masa“
(srov. Ez 11,19). Cílem obrácení je stát se svatým – stát se celistvým, zcela otevřeným a použitelným pro Boha, proměnit se v „nové stvoření“ (2 Kor 5,17). Znamená to sjednotit se s Kristem a
skrze něho s Bohem.Cesta svatosti znamená stálé úsilí o život lásky, ke které nás povolal Kristus:
lásky k Bohu, lásky k bližnímu a také skutečné lásky k sobě samému.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Tradiční pouť na Vranov
** 10. září 2016 ** 18:00 ** Vranov
Zásvětná pouť farnosti na Vranov. Pěší mají sraz ve 14:00 u fary, v 14:30 bude zastávka na
Olešné spojená se závěrem adorace a svátostným požehnáním.
Autobusy pojedou v 16:30 ze zastávky pod kinem. Jeden pojede přes Olomučany a Adamov a
druhý přes Olešnou.

Dominikáni v Blansku
** od 12. do 18. září 2016 ** Katolický dům
Výstava k 800.výročí působení dominikánů. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 14.září od
18:30. Název chce připomenout nejen celosvětový rozměr řádu, ale i místní stopy národní (bl.Česlav, sv. Zdislava) a regionální, zejména současné (fr.Damián Němec OP, fr. Justin Dvorský
OP). V tomto ohledu není cílem historické pojednání, ale spíše vzpomínky a svědectví lidí, kteří
vzali za své hlavní dominikánské heslo: Veritas. Na začátku 70.let minulého století působil v
Blansku kaplan Josef Beneš (tehdy jako dominikán Albert). Z neformálního spolku „kostelové
mládeže“ vzniklo „Laické sdružení sv.Dominika v Blansku“ (LSSD). Toto nepočetné sdružení je
součástí dominikánské rodiny a jeho členové se snaží podporovat práci Bratří kazatelů a sloužit
pravdě ve svém civilním životě. Více na výstavě.

Dny Evropského (kulturního) dědictví
** 10. - 11. září 2016 ** 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
** 21. září 2016 ** 17:45 Blansko
** 22. září 2016 ** 18:00 Spešov
** 9. října 2016 ** 10:45 Olomučany
Umožněte prosím nepohyblivým nemocným z vaší rodiny či okolí účast na této slavnosti!
Svátost nemocných může přijmout každý katolík, trpící dlouhodobou nebo vážnou nemocí, těžkostí tělesnou nebo duševní.

Svatováclavské hody v Olomučanech
** 23.-25. září 2016 ** Olomučany
V rámci pestrého hodového programu bude v Olomučanech sloužena v neděli 25.9. mše svatá v
10:30 hod.

Dušičková svátost smíření
** 27. říjen 2016 ** 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
** 30. říjen 2016 ** 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
** 11.-13. listopad 2016
V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce: 11.11.
přípitek svatomartinským pro pozvané, mimořádné prohlídky kostela a věže s tematickým
zaměřením zajišťované s dalším programem v Centru sv. Martina studenty soukromé SŠ
gastronomické Blansko ** 12.11. průvod světýlek a přivítání sv.Martina, letos poprvé s
husami, na farním dvoře a Martinské hody na Katolickém domě ** 13.11. slavnostní mše svatá,
po ní tradiční historický průvod a večer beseda u cimbálu. Podrobnosti ještě budou zveřejněny.
***

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ A AKTIVIT PRO DĚTI FARNOSTI:

Místo

Skupina

Den

Čas

Vyučující

1. – 2. ročník
3. – 5. ročník
1. ročník
ZŠ Dvorská
2. – 3. ročník
1. ročník
2. ročník
ZŠ TGM Rodkovského
3. – 4. ročník
5. ročník
1. – 2. ročník
ZŠ Salmova
3. – 5. ročník
prima – tercie
Gymnázium
kvarta – oktáva
Sedmikrásek –
předškolní
Stará fara
Ministranti
ZŠ Dolní Lhota
1. – 4. ročník
ZŠ Olomučany
1. – 5. ročník

Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Pátek

11:55
12:50
11:50
13:00
12:00
13:00
13:00
13:00
11:55
12:50
14:00
14:00

R. Klimešová
R. Klimešová
M. Musilová
M. Musilová
J. Vaňková
J. Vaňková
V. Zachovalová
Š. Daňková
E. Šebelová
E. Šebelová
O. J. Kaňa
j. O. Němec

Pátek

16:45

T. Zachoval

ZŠ Ráječko

Středa

ZŠ Erbenova

1. – 5. ročník

Pátek
16:45
Úterý ČT 13:30
Čtvrtek 13:00
14:15

vedoucí
J. Dobešová
M. Mrázková
M. Pokorná
K. Mojžíšková

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 13. září 2016 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 5. září 2016 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 19. září 2016 v 17:00 hodin
Chovatelský kroužek
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 9. září 2016 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 (jit.prok@seznam.cz)
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pondělí 5. září 2016 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 16. září 2016 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 (vankova.bk@seznam.cz)
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
středa 14. září 2016 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 14. září 2016 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 13. září 2016 v 15:30 hodin
Řezbářský kroužek
V kroužku se členové učí zvládat řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku: Ing. Jaromír Balabán, Petr Buš
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
čtvrtek 15. září 2016 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 (lubla1b@seznam.cz)
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pátek 16. září 2016 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, mazanců pro seniory, 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 a
Babkovi, ve spolupráci s odbornými instruktory.
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

