
BŮH SE NEVNUCUJE SILOU ( )PAPEŽ FRANTIŠEK
Jesličky nám říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou.
Z jesliček k nám promlouvá Boží něha.
Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem,
aby pohnulo naším srdcem.

Lk

Bůh se nevnucuje silou

Bůh sesazuje mocné

Božímu novorozeněti chybělo vše potřebné

Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám
připomínají, že Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy
zůstal. Jesličky nám dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil
dějiny a nevykonal žádný mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti.

Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní
ekonomikou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s
oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a
povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou (srov.      1,52-
53)“. Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby
měnil situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou
pokornou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných
pokladů tohoto světa.

Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček.
František z Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítěte, abychom vytušili, v jakých
nesnázích se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám
promlouvá Boží něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo
náš pohled a pohnulo naším srdcem. O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru
všech darů, který nám přináší spásu. Bůh, který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak
to učinit, než putovat spolu s námi a žít náš život.

POZVÁNKY - OD NÁS

Všechny děti a jejich kamarády zveme na setkání se svatým Mikulášem. Konat se bude
v sobotu 3.12. od 10:00 hod na Katolickém domě.

Program: 10:00 zahájení a divadelní pásmo (divadelní kroužek Kolpingova
rodina Blansko), 10:30 ... co už umíme (divadelní studio Divadla
KOLÁRKA a ZUŠ LDO Blansko), 11:00 příchod sv. Mikuláše - pozdrav a nadílka, 11:15-11:45
malování vánočních pohlednic pro seniory.

Celým dopolednem budou provázet Anička a Honza Sedlákovi. V předsálí najdete nástěnky
s informacemi o adopci na dálku a budete moci přispět na dvě indické děti, které v rámci Adopce
podporuje naše farnost.

Mikulášská besídka - Mikulášská nadílka pro nás i od nás

Proč sv. Mikuláš?
Říkanky pro Mikuláše



Vánoční dílna -

Ekumenický týden společných modliteb 15. – 22 .1. 2017

Setkání akolytů, kostelníků, katechetů našeho děkanátu - 2017

Postní duchovní obnova naší farnosti - sobota 4.3. 2017

Německo-česko-slovenské silvestrovské setkání mládeže

Dárek od srdce potěší nejvíce
Srdečně zveme rodiče a jejich děti na tradiční předvánoční tvořivou dílnu. Na jedné straně jsou

dospělí, kteří učí děti vyrobit vlastníma rukama dárek pro své blízké (pod stromeček). Na straně
druhé děti, které zde nejen zdokonalují svoji manuální zručnost, prohlubují se v komunikaci
s dospělými, ale hlavně zjišťují, že existuje možnost obdarovat druhého vlastním výtvorem.

Také letos spolupracujeme s Rodinným centrem Blansko. Vstupní vklad ve výši věku…
V případě deštivého počasí přezůvky s sebou! To vše v sobotu 10.12. na Katolickém domě v době
od 8:00 do 12:00.Ainstruktorům děkujeme za pomoc!

Téma: „
.“ (Jan 3, 16). Bude se v Blansku konat pokaždé v jiném

křesťanském společenství. Začátky v 17:30 hodin:
15.1. v církvi Br. j. baptistů, Sv.Čecha 11, vede Jiří Bureš (C. Českobratrská evangelická)
16.1. v Apoštolské církvi, Čapkova 6, vede Andrija Buličič (Slovo života)
17.1. u nás, na Staré faře - Senior Point, vede Josef Merta (Křesťanské sbory)
18.1. v církvi Slovo života, (ARCHA - za poštou), vede Martin Kopecký (CČSH)
19.1. v církvi adventistů s. dne, Masarykova13, vede O. Jiří Kaňa
20.1. v Československé církvi husitské, vede Petr Švásta (Apoštolská církev)
21.1. v Lavině (Křesťanské sbory), 9.května 3, vede Jaroslav Kuben (Církev adventistů s.d.)
22.1. v kapli Senior centra Pod Sanatorkou 3, vede Milan Kern (Bratrská jednota baptistů)

Objednávky na: Redakce NEZBEDA, Divadelní 6, 760 01 Zlín , tel.: 739 344 031 ** mail:
** Roční předplatné: 209 Kč (lze doobjednat i stará čísla).

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný

Prosíme s předstihem akolyty, kostelníky, katechety a další spolupracovníky, aby si
rezervovali sobotu 18.2. 2017 na setkání s ostatními z našeho děkanátu na Katolickém domě.

Prosíme , abyste si rezervovali celý sobotní den na postní duchovní obnovu. Na
pořadu budou 3 přednášky, svátost smíření a mše svatá. Doprovázejícím bude Otec Petr Vrbacký,
spirituál teologického konviktu v Olomouci.

Centrum pro rodinu a sociální péči zve všechny manželské páry naAdventní duchovní obnovu,
která se koná 2. až 3. 12. 2016 v Duchovním centru ve Vranově u Brna, kde je zajištěno ubytování
s plnou penzí. Tématem „Přemýšlejme o tom, co je hodné lásky“ nás provede R. D. ThLic. David
Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia v Brně.

Občané německé národnosti, kteří bydleli do 2. světové války v Československu, museli po
válce zemi opustit. Nechali tady všechen majetek, hroby svých předků a s několika zavazadly
museli hledat domov jinde. Mnozí z nich se sjednotili do sdružení Ackermann-Gemeinde, které si
dalo za cíl zastavit šířící se násilí, křivdy a pomstu a usilovat o křesťanské smíření.

Mládež sdružená v A-G je již třetí generací těchto vyhnanců a zve své vrstevníky na setkání do
Brna ve dnech 28.12. 2016 - 1.1. 2017. Info u Pavly Hovorkové na:

s předstihem

evs@junge-aktion.de

POZVÁNKY - ODJINUD

Adventní duchovní obnova pro manžele

TIPY NA ORIGINÁLNÍ DÁRKY
Udělejte radost svým dětem a vnukům předplacením časopisu NEZBEDA.

info@casopisnezbeda.cz



Udělejte radost svým dcerám a slečnám ročním předplatným časopisu IN!

Zabouchněte dveře bulváru a objednejte si křesťansky laděný časopis Naše rodina

Předplatné: 11 čísel bez dárků: 363 Kč / 3 s dárkem: 420 Kč. ** tel. 480 023 408-9, 775 598 604,
mail: a nebo: Vydavatelstv IN s.r.o., Horn n m. 12, 46601 Jablonec n. Nisou.

Objednávky: 1. Na bezplatné telefonické lince České pošty 800 300 302 ** 2. V redakci
týdeníku Naše rodina na telefonu 224 932 034 ** e-mailu: rodina@rodinaonline.cz

objednavky@in.cz í í á

Tiskový apoštolát FATYMuA.M.I.M.S.
Nabízí k objednání své brožury, viz www.fatym.com/taf , které jsou vydávány se schválením

Biskupství brněnského. Hodí se jako dárek pro povzbuzení ve víře a jsou šířeny pouze za dobro-
volný doporučený příspěvek na tisk. Objednávky je možno zasílat na adresu A.M.I.M.S.; FATYM
Vranov nad Dyjí, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, nebo e-mailem apostolat@fatym.com

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Exhortace (”povzbuzení”, “výzva”...) papeže Františa o manželství:Amoris laetitia

Proč číst něco tak „tlustého“ (v knižním vydání je to 117 stran) jako je postsynodální
apoštolská exhortace ? Proč, k čemu nám může být dokument obsahující devět
kapitol představující více jak 300 odstavců?

Papež František zde zahrnuje výsledky dvou synod o rodině (2014 a 2015) a obsáhle cituje
jejich závěry, stejně jako dokumenty a učení různých papežů o rodině. Jako tomu však bylo již i u
předchozích dokumentů papeže Františka, využity jsou i příspěvky různých biskupských
konferencí (Keňa, Austrálie, Argentina…) a citace významných osobností jako Martina Luthera
Kinga nebo Ericha Fromma. 19. března, kdy si
katolická církev připomíná sv. Josefa. Publikaci doprovází papež vlastnoručně napsaným lístkem,
v němž každému biskupovi svěřuje text „pro dobro všech rodin a všech lidí, mladých i starých,
svěřených do tvé pastorační služby“ Doporučuje se nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom
především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře.

Bez ohledu na věk vzdělání je určitě zajímavé si vybrat alespoň jednu část a
v klidu si ji pročíst, prožít a promyslet. Je to čtvrtá kapitola “

Kapitola pojednává o manželské lásce a je mimořádně bohatým příspěvkem pro život
manželů. Podobná pasáž dosud nemá v papežských dokumentech obdoby. Text je poetickým
komentářem na Pavlův hymnus na lásku ( 13,4-7), který patří k oblíbenému čtení v rámci
svatebního obřadu. Překvapuje zde především papežův psychologický přístup vstupuje
do světa emocí manželů – pozitivních i negativních – a do erotického rozměru lásky. „V takzvané
velepísni na lásku napsané svatým Pavlem nacházíme některé charakteristiky opravdové lásky …

To žijí a pěstují každodenně manželé ve společném životě mezi sebou a se svými dětmi. Je proto
cenné pozastavit se, upřesnit smysl výrazů tohoto textu a pokusit se je aplikovat na konkrétní život
každé rodiny ned v úvodu čtvrté kapitoly ( 90).

Kapitolu uzavírá úvaha o „proměně lásky“ s věkem. V současnosti dochází k něčemu, co
nebylo obvyklé v jiných dobách: Společně s prodlužováním lidského věku se zvyšuje i doba, po
kterou má vytrvat intimní láska mezi manžely: čtyřicet, padesát i šedesát let. Proto je nutné se
vícekrát vracet a stále znovu se pro svého partnera rozhodovat. S rostoucím věkem se také mění a
prohlubuje povaha lásky mezi manžely. „Nemůžeme si slíbit, že k sobě budeme cítit to samé po
celý život. Ale můžeme mít jistě společný stabilní projekt, snažit se milovat a žít ve spojení, dokud
nás smrt nerozdělí, a prožívat stále bohatou intimitu,“

si budete moci u knihkupce Josefa Nováka na
Katolickém domě během předvánočního zpovídání (18.12. od 14:00) a nebo přes e-shopy
Karmelitánského nakladatelství nebo . Pracovní překlad je také k dispozici
na

(Radost lásky)
ch

Ne náhodou byl dokument papežem podepsán

.

, a délku manželství
Láska v manželství“ (odstavce 89 až

164).

, s kterým

“, je uvedeno h

píše papež ( 163).
(Radost lásky) zakoupit

Knihkupectví Paulínky
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Amoris laetitia

Mir Vykydal, Rodinné centrum Blansko
www.radiovaticana.cz



INFORMACE

Také letos bychom chtěli v předvánočním čase potěšit seniory, kteří jsou většinou odkázáni pro
svou nemohoucnost na domov a na péči rodiny nebo Senior centra.

Děti ze včelařského kroužku již pro ně napekly vánoční perníčky. Chtěli bychom je však
potěšit i originálním vánočním přáníčkem.

Proto prosíme rodiny s dětmi, aby si vyzvedly v sakristii prázdný pohlednicový papír. Děti ať
na něj nakreslí z jedné strany vánoční obrázek a z druhé strany vlastnoruční vánoční blahopřání za
naši farnost. Přinesou je pak jako vstupenku na Mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu
3.12. v 10:00 hod na Katolickém domě. Děti, které si vyzvednou arch papíru až ve vstupu, budou
moci pohlednici namalovat doma

Perníčky a přáníčka roznesou Otec Jiří, akolyté a také pečovatelská služba naší Charity a spolu
tak potěšíme všechny naše seniory.

Je v naší farnosti určena pro děti od 2. tříd ZŠ. Schůzky: Během postní doby příprava na svátost
smíření a během velikonoční doby příprava na svaté přijímání.

setkání budou probíhat vždy v PÁTEK v 16:00 v přísálí Katolického domu.
Po přípravě zveme rodiče a děti na dětskou mši svatou (17:45). Začínáme v pátek 3.3.2017.

V kostele budou mít děti už od začátku své tablo a na něj budou nalepovat zrníčka hroznů za
každou účast na mši svaté. O postním dni (Popeleční středa a Velký pátek mohou darovat zrnko
někomu ze svých kamarádů).

Příprava bude společná i pro děti z Olomučan. Slavnost prvního svatého přijímání potom
proběhne dvakrát, jak v Blansku, tak v Olomučanech.

Na přípravách je nutná účast jednoho z rodičů nebo aspoň dospělý doprovod! Přihláška bude
k vyzvednutí v lednu v sakristii. Vyplněnou ji prosím - (malá, průkazová, na
společné tablo) osobně odevzdejte Otci Jiřímu nejpozději do neděle 12.2. 2016.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do měsíčních adorací Nejsvětější svátosti v kaplích naší
farnosti. Budeme v nich pokračovat i v roce 2017 a prosit o dar víry a její obnovu v naší farnosti.

Projekt s názvem Církevní turistika je určen nejširší veřejnosti a navazuje na projekty Noc
kostelů a Křesťanské Vánoce. Aplikace prezentuje křesťanské církevní
památky, poutní místa a další zajímavosti. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních
objektů. Mnoho informací k prožití Vánoc je i na rozcestníku

Na Staré faře ve sklípku je možno čerpat filtrovanou kohoutkovou vodu. Rodiny, které mají
o tuto kvalitnější vodu zájem (zejména pro malé děti, včetně kojenců), si jí mohou nabrat podle
potřeby. Kohoutek je zřetelně označený (FILTROVANÁ VODA) a je upravený tak, aby z něj šlo
nabrat i do malého kanystru.

„Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas!“, 15.23
V současném mediálním světě, kdy mnoho lidí stále více vnímá stav světa kolem sebe pouze

prostřednictvím sdělovacích prostředků, má velký význam naše svobodné křesťanské Radio
Proglas a TV Noe. Ale nesmíme je nechat zkrachovat. Bez našich darů nebudou existovat.
Mysleme na to všichni, když se rozhodujeme o použití našeho „desátku“.

a přinést ji nejpozději do neděle 4.12. do sakristie nebo na faru.

UPOZORNĚNÍ:

spolu s fotografií dítěte

www.cirkevnituristika.cz

www.krestanskevanoce.cz

Měsíční adorace v kaplích farnosti

Církevní turistika ... a Vánoce

Nikdo to za nás nezaplatí...

Voda pro kojence: na Staré faře (opakovaná informace)

Přísloví

Pohlednice pro seniory

Společná příprava na první svaté přijímání 2017



Finanční situace Radia Proglas není „růžová“, k 15. 11. 2016 byly příjmy 25,3 mil. Kč, výdaje
27,7 mil. Kč. Každý z nás může i malou částkou podporovat Nadační fond Radia Proglas, jehož
účelem je shromažďování finančních a jiných prostředků zejména pro zajištění provozu, rozvoje a
vysílání rozhlasové stanice Proglas. Účet Nadačního fondu Radia Proglas je 4200043003 / 5500
(Raiffeisenbank). Číslo účtu na podporu TV Noe je 6100000961 / 8040 (OberbankAG).

Radio Proglas a TV Noe jsou nekomerční média. Nekomerčnost znamená především svobodu
a nezávislost na mediálních domech, na zadavatelích reklamy, do značné míry i nezávislost na
počtu posluchačů a diváků. Znamená ovšem také závislost na zájmu posluchačů a diváků a na
jejich osobní angažovanosti. Radio Proglas a Televize Noe promyšleně a záměrně staví svoji
existenci na podpoře svých posluchačů a diváků. Budou-li posluchači a diváci financovat svoje
Radio Proglas a TV Noe, potom budou tato křesťanská média existovat.

RNDr. Miroslav Vykydal

V roce 2017 oslaví naše diecéze 240. výročí založení. Prosme a modleme se za ni i za nás:

V sobotu 12. listopadu jsme byli na pochodu světýlek. Každý jsme měli svoji lucernu se
svíčkou. Vycházelo se od Klubu Ratolest z ulice Sladkovského. Průvodem jsme šli zámeckým
parkem, pak přes náměstí Svobody a kolem řeky až ke kostelu, kde pak všichni čekali na příjezd
svatého Martina. My jsme si to moc užili a ostatní určitě taky!

Na Vítání sv. Martina se těším každý rok. Pro naši rodinu je obzvlášť významné, protože v ní
máme Martiny hned dva. Mohu jít oblečen v kroji, což je pro mne (i pro ostatní ) něco výjimečného.
V sobotu chodím na farní dvůr přivítat sv. Martina a zazpívat mu společně s ostatními dětmi
písničku. Líbí se mi také slavnostní mše a potom průvod městem, kterého se taky účastním (i přes
zimu to stojí za to!). Odpoledne vyrážíme společně s rodinou do zámeckého parku, kde jsou různé
aktivity.

Diecézní výročí

Modlitba za diecézi:
Všemohoucí Bože,

děkujeme Ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás

i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme Tě, pomáhej nám,

ať v rozdílnosti našich služeb

zůstaneme věrni svému poslání

stávat se uprostřed dnešní společnosti

znamením a darem Tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem

a navzájem mezi sebou,

aby Tě skrze nás ostatní poznávali –
jako otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,

patronů svatého Petra a Pavla

i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví

o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

ZE ŽIVOTANAŠÍ FARNOSTI

Vítání svatého Martina očima našich dětí

Janička Balabánová

Matěj Boček



Nedělní mši jsem viděla z kůru, kde jsme zpívali. Kroje byly moc hezké. Po mši se rozdávaly
svatomartinské perníčky a já jsem je taky pomohla rozdat. Průvod se sv. Martinem jsem viděla
také, moc krásné oblečení. Na lampionovém průvodu jsem tento rok nebyla, ale z vyprávění vím,
že byl moc dobrý a hezký.

Vypuklo to všechno v sobotu v 17:00, když malé děti šly světýlkovým průvodem přes celé
Blansko na farní dvůr. Tam měl úvodní slovo náš pan farář Jiří Kaňa a hned potom přijel sv. Martin
na koni. Vyhodnotila se soutěž ke sv. Martinovi a právě zde výherci získali od sv. Martina odměnu.
Také se nezapomněla zazpívat píseň o sv. Martinovi. Ještě ten den ve 20:00 se konaly Martinské
hody na KD. V neděli byla mše svatá, kde některé děti byly v kroji. V 11:00 byl průvod z fary
k zámku, kde byl bohatý program. Nakonec se vše zakončilo besedou u cimbálu s Grajcarem na
KD. Myslím, že akce Vítání sv. Martina je dobrou připomínkou toho, komu je zasvěcený náš kostel
nejen pro nás farníky, ale i pro celé Blansko.

Činnost Klubu pohybových aktivit Kolpingovy rodiny v roce 2016 byla velmi pestrá.
Již od začátku zimy se každou středu konaly Hrátky na bazéně a pro velký zájem byly

prodlouženy až do dubna. Nyní pokračují od listopadu pod vedením Jirky, Michala a obou Petrů.
Těchto her se nás účastní stále víc a víc a přicházejí mezi nás stále noví kamarádi.

V lednu i v únoru byly děti a mládež na lyžích. V únoru jsme pod pečlivým dohledem Milana
překonávali umělou lezeckou stěnu.

Všichni se ale těšili na jaro: Společně s rodiči i mladšími sourozenci jsme proplouvali zeleným
údolím řeky Svitavy až k táboráku s Oldovými špekáčky a laskavým slovem Otce Jiřího a potom
dále až do Babic.

Brzy nato jsme vyrazili v doprovodu Milana a Lucie do Hedvábné jeskyně se sestupem po
šikmých žebřících do obrovského podzemního dómu a s objevováním skrytých pokračování
jeskyně. Zastavila nás až puklina užší než náš hrudník.

Každou středu v květnu a červnu nám Jirka a Michal pomohli dopravit se na loděnici do Rájce a
díky „školníkovi“ Petrovi jsme společně pádlovali na rybníku Klimšáku nebo brázdili horní tok
Svitavy nad Rájcem.

Další z víkendových akcí byla cyklistická a zavedla nás do Nového Města na Moravě. V sobotu
jsme se naučili pořádně ovládat svá kola zábavnými cvičeními a pak jsme křižovali speciální lesní
tratě pro horská kola. Získali jsme představu, po jakých tratích pojedou závodníci mistrovství světa
o dva týdny později, ale nejtěžší překážky jsme si raději jen prohlédli. Večer jsme si poslechli
příběh ze života svatého Jana Nepomuka Neumanna a v neděli dorazili v rámci výletu až k
pětibokému kostelu jeho křestního patrona svatého Jana z Nepomuku nad Žďárem nad Sázavou.

Prázdniny s Kolpingem jsme strávili tábořením, a výzvami naši soudržnosti, odvahy i
soustředění při splouvání nádherné řeky a zdoláváním zajištěných cest – ferát – vysoko nad
korunami stromů. Aby o zážitek z lezení se sedacími úvazky a s jistícími karabinami nepřišli ani
naši mladší kamarádi, vyrazili s Lukášem, Michalem a Jirkou na kratší feráty u Vírské přehrady na
Vysočině. Vystoupili jsme na rozhlednu, obdivovali krásu naší rodné země a zazpívali si u
táboráku.

Dříve než nás podzimní plískanice pozvaly opět do bazénu, zažili jsme dvě výpravy do jeskyní.
Těmi prvními jeskyněmi plnými krásných krápníků a plazivek a jedním závrtem s báječnými
žebříky a tvárným jílem nás provedl Jindra. Při druhé výpravě jsme navštívili s Petrem, Lucií a
pracovníky CHKO Amatérskou jeskyni, která je z důvodu ochrany přístupná pouze jednou za dva
roky. Viděli jsme podzemní prostory, které v průběhu let vymodelovat podzemní tok řeky Punkvy a
jejích přítoků.

Štěpánka Zachovalová

Zdiška Sedláková

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny: Podařilo se



Aktuálně: V sobotu 17. prosince na Hrátky na bazéně s potápěním, chozením po vodě,
loďkami a dalšími atrakcemi. Všechny informace o plánovaných akcích, fotografie z našich
výprav jsou na nástěnce a na stránkách

Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 29.11.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby.
Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.

Při bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 26.11. večer a neděle 27.11.) si můžete
přinést k požehnání své rodinné adventní věnce.

O advetních nedělích si můžete zakoupit výrobky dílen naší Charity, a tak podpořit její službu.
Zároveň si tam mohou mladé rodiny (a další, kteří doma pod stromečkem ještě betlém nemají)

přijít vybrat z překližkových (made in DolBoj).

Zástupci křesťanů různých vyznání z Blanska se sejdou zahájit advent společně modlitbou.

Podrobnosti v článku. Děti si mohou přivést své nejlepší kamarády ze školky nebo ze školy.
V případě deštivého počasí si přineste prosím přezůvky!

Zveme děti, aby si připravily dárky pro své blízké. Důležitým
znakem naší dílny je, že nevyrábíme dárky pro dárky, ale dárky pro lidi... proto mohou přijít i ty
nejmenší děti.

Komorní orchestr města Blanska zve na noční adventní hudbu.

Letos bude program oproti minulým letům obměněn: Od 13:00 bude v přízemí Kulturního
domu probíhat dětská dílna i s výrobou lucerniček. Od 15:30 bude v kapli probíhat beseda
u betléma a zpěv koled místního sboru. V 16:30 vyráží od kaple průvod světýlek ke Kulturnímu
domu, kde bude připraven vánoční strom k rozsvícení (cca v 17:00 hod)

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

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

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

zveme

www.kolping.uvadi.cz

malovaných betlémků

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

* úterky a čtvrtky v 5:30 * kostel

Adventní prodeje Charity Blansko * neděle od 7:00 do 10:00 * farní dvůr

Ekumenické zahájení adventu * čtvrtek 1.12. v 17:45 * foyer radnice

Vlasta Redl * neděle 11. 12. v 19:00 * Katolický dům

Dárky od srdce potěší nejvíce!

Folkový recitál Vlasty Redla v komorní sestavě. Po letních festivalech nastává čas ztišení.
Přijďte zakusit atmosféru v přítomnosti známého písničkáře.

Muzika pro adventní povzbuzení * neděle 11. 12. v 16:00 * kostel

Adventní roráty

Požehnání adventních věnců

Návštěva svatého Mikuláše * sobota 3.12. v 10:00 * Katolický dům

Vánoční dílna * sobota 10.12. 8:00 - 12:00 * Katolický dům

Adventní nocturno * sobota 10.12. v 19:00 * kostel

Vánoční strom v Lažánkách * sobota 10.12. 13:00 - 17:00 * Blansko-Lažánky

Kostelní betlém pro děti * 12. - 16. a 19. - 22.12. od 8:00 do 12:00 * kostel

Betlémské světlo * 16.12. v 17:45 kostel * 23.12. radnice * 24.12. dopoledne kostel



Štědrým dnem na radnici, kde bude odpoledne a večer probíhat kulturní program. Na Štědrý den
dopoledne ještě v předsíni kostela.

Srdečně zveme ke svátosti smíření. Kněží budou zpovídat v kostele a na Katol. domě v sále.
V předsálí KD bude probíhat .

Na Štěpána budeme slavit ranní mši svatou v 7:00 latinsky a zveme ministrovat “starou gardu”!

Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven
dárek. Pozvěte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!

Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Z programu: Svatá Rodina (manželé Prokopovi
s Emou), pastýři (prosíme rodiče, aby vypravili kluky za pastýře a děvčata za selky a potom jim
pomohli rozdávat farní PF). Kromě farních oveček a vánoční scénky vystoupí Drahánek ze sZUŠ
a sbor MARTINI band. Pro všechny zajištěn horký čaj.

Tradiční koncert souboru Rastislav a hostí. Zazní: Jaroslav Křička – , Jiří
Pavlica – . V předprodeji (Info kancelář Blanka, Rožmitálova) místenky k sezení.

Farní divadélko * neděle 18. 12. v 10:00 * Katolický dům

2017 * 15.1.2017 v 17:00 * Katolický dům

Divadelní kroužek KR si připravil pro malé i velké divadlo hned po druhé nedělní mši svaté.

Olomučany 16:00 * Blansko 23:00 hod.

Svátek Svaté Rodiny se letos neslaví v neděli, ale výjimečně 30.12., tedy v pátek.

Mše svatá na poděkování vtiskne opět poslednímu dni v roce tu správnou podobu.

Naše Charita se připravuje na další ročník Tříkrálové sbírky (1.-15.1. 2017). V této souvislos-
ti děkujeme všem velkým i malým koledníkům! Martini Band vystoupí v jejím rámci na dobročin-
ném koncertě v Olomučanech .

Srdečně zveme na tradiční novoroční koncert našeho Martini Bandu. Uskuteční se
na Katolickém domě v neděli 15.1.2017 od 17:00 hod.

prodej křesťanské literatury

Valašská jitřní mše
Missa Brevis

Tříkrálová sbírka 2017

8.1. v 15:30 hod

S Martini do nového roku

Vánoční svátost smíření * neděle 18.12. od 14:30 do 18:00 * kostel a Katol.dům

bohoslužby * 24. 12.

Latina a stará garda * 26. 12.

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

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

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

Svatá Rodina - mše sv. za manžele, ovdovělé i rozvedené * 30.12. v 17:45

Silvestr - mše sv. na poděkování za rok 2016 * 15:00 Spešov a 16:30 Blansko

Půlnoční :

V tomto čísle najdete uprostřed všitou přílohu našeho farního věstníku, připravovanou dětmi
pro děti. Přejeme dětem, aby věděly, že patří do naší farnosti a se svými nápady vhodnými k uveřej-
nění se mohou obracet na šéfredaktorku Marušku Prudkou: plastiksvmartina@gmail.com

Všem přejeme požehnanýAdvent i Vánoce!


