Slovo do adventu a vánoc
Vánoèní blázen - pohádka aneb Na stopì za hvìzdou
V jedné zemi na Východì žil pøed dvìma tisíci lety mladý blázen. Jako
každý blázen snil i on o tom, že se jednou stane moudrým. Miloval hvìzdy.
Nikdy jej neunavilo pozorovat je a pøi tom žasnout nad nekoneèností nebe. A
tak se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvìzdu jen králové Kašpar,
Melichar a Baltazar, ale i tento blázen.
"Ta nová hvìzda je jasnìjší než ostatní", myslel si. "To bude královská h v ì z
da - narodil se nový vladaø! Chci mu nabídnout své služby. Vždy jestliže je to král,
bude urèitì potøebovat také nìjakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej hledat. Hvìzda m ì
povede."
Dlouho pøemýšlel, co by novému králi mohl pøinést darem. Avšak kromì své bláznovské
kapuce, zvonkohry a jedné kvìtiny nemìl nic, co by mu mohl darovat. A tak se z domova vydal na
cestu - bláznovskou kapuci na hlavì, zvonkohru v jedné a kvìtinu ve druhé ruce.
První noc jej hvìzda pøivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítì, které bylo chromé.
Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dìtmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítìti
svoji bláznovskou kapuci. Potøebuje ji více, než nìjaký král." Dítì si bláznovskou kapuci nasadilo
na hlavu a šastnì se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo podìkování bohatì staèilo.
Druhou noc jej hvìzda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítì, které bylo slepé. Plakalo,
protože si nemohlo hrát s ostatními dìtmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítìti svoji
zvonkohru. Potøebuje ji více, než nìjaký král." Dítì zvonkohru nadšenì rozeznìlo a šastnì se
rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo podìkování bohatì staèilo.
Tøetí noc jej hvìzda zavedla do zámku. Tam nalezl dítì, které bylo hluché. Plakalo, protože si
nemohlo hrát s ostatními dìtmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítìti svoji kvìtinu.
Potøebuje ji více, než nìjaký král." Dítì si kvìtinu s úžasem prohlíželo a šastnì se rozesmálo, plné
radosti. To bláznovi místo podìkování bohatì staèilo.
"Teï už mi nezùstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, když se vrátím",
pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl k obloze, hvìzda stála na jednom místì a smála se na nìj
jasnìji než kdykoli pøedtím. A v tom uvidìl cestu k nìjaké stáji uprostøed polí.
Pøed stájí potkal tøi krále a zástup pastýøù. I oni hledali nového krále. Ten ležel v jeslích - malé,
bezbranné, chudé dítì. Maria, která zrovna chtìla na slámu prostøít èisté plínky, se bezradnì
rozhlížela a hledala pomoc. Nevìdìla, kam by dítì položila. Josef právì krmil osla a všichni ostatní
mìli plné ruce darù. Tøi králové pøinášeli zlato, kadilo a myrhu, pastýøi pak vlnu, mléko a chléb.
Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, plná dùvìry, položila tedy dítì do jeho
náruèe. Tak našel Krále, kterému chtìl v budoucnu sloužit. A také vìdìl, že svoji bláznovskou
kapuci, zvonkohru i kvìtinu rozdal dìtem, aby mìl místo pro Dítì, které mu nyní se svým úsmìvem
darovalo moudrost, po níž toužil.
Pøevzato z www.vira.cz

Informace
Biømování v sobotu 7. 4. 2018
Termín biømování v naší farnosti nám z Biskupství potvrdili na sobotu 7. 4. (týden po velikonocích) v 10:00 hod.
Termíny pøíprav biømovancù: setkání mají tyto pravidelné termíny: 24. listopadu a 8. prosince
2017, v roce 2018: 6. a 20. ledna, 3. a 17. února. Závìreèná pøíprava probìhne v rámci postní
duchovní obnovy farnosti (povinná pro všechny!) ve dnech 2.-4. bøezna. Praktická domluva a
nácvik probìhne v pátek 24. bøezna. Pøípravy zaèínají vždy po dìtské mši svaté na Staré faøe.

Farní zahrada - škola pro život
Stavba centra LOTOS ve spodní èásti zahrady se dala do pohybu. Zdržení zavinily administrativní prùtahy, které nemùžeme ovlivnit. Doufáme, že se podaøí stavbu vèas zastøešit, aby uvnitø
mohly probíhat další instalace.
V rámci výkopu pøípojky se u kostela v blízkosti sakristie našly základy døevìné stavby a staré
zdi, spolu se zlomky keramiky, která odkazuje na 11. století, tedy na dobu o sto let starší, než je
nejstarší historická zmínka o Blansku a jeho kostelu. Archeologové nám slíbili dodat souhrnnou
zprávu o tomto i pøedchozích výzkumech v areálu kostela.

PULS
Na Katolickém domì se na podzim konala beseda s Otcem Pavlem Kafkou o hospodaøení
církve a také o novì založeném podpùrném fondu solidarity PULS. Díky jemu se v diecézi vytváøí
Velké spoleèenství malých dárcù, mezi nìž se zaøadil i nadìjný poèet našich farníkù - donátorù.
Dìkujeme!

Ohlédnutí
Vzpomínka na léto
Skupina dìtí z outdoorového klubu se v srpnu vypravila na tradièní táboøení u øeky. Letos byl
program obohacen o splutí øek Steyr a Teichl. Zatímco se klidnì plynoucí Teichl proplétá mezi
lukami a slepencovými soutìskami, má mohutný Steyr na splouvaném úseku nìkolik pøehrad
s elektrárnami. Stále funkèní secesní elektrárnu vybavenou pùvodním soustrojím z roku 1907 jsme
také navštívili. Prohlédli jsme si právì opravený poutní kostel Frauenstein. Vzpomínka na tøetí
splouvanou øeku Salzu s její velkou a malou soutìskou a mnoha místy na skákání do vody nás bude
provázet do pøíštího léta.

POZVÁNKY - od nás
“24 hodin na faøe” pro dìti + vánoèní dílna pro rodièe
Na sobotu 25. 11. jsou pøipraveny dvì novinky:
1) Pro rodièe vánoèní dílna, pøi níž si mohou vyrobit vánoèní dárky pro své dìti. V dobì od
9:00 do 12:00 bude pro nì na Katolickém domì pøipraveno tvoøení, materiál i dobrovolní instruktoøi. Vstupné bude dobrovolné a bude darováno na èinnost KD. Bìhem dílny bude na Staré faøe
zajištìno hlídání i pro pøedškolní dìti, kde budou mít svùj program. Je nutno se pøihlásit pøes farní
stránky (kvùli zajištìní materiálu).
2) Pro dìti od 1. do 7. tøíd (+ prima a sekunda gymnázia) ètyøiadvacetihodinový pobyt na
faøe (a Katolickém domì). Shromažïovat se mohou na Staré faøe už od 8:30 a od 9:00 zaène spoleèný pestrý program na celý den. Je zajištìn obìd, veèeøe, pøespání na KD a snídanì v nedìli. Dìti

si rodièe vyzvednou pøed druhou mší svatou (tedy mezi 8:00 a 8:45).
Dìti je také nutno pøihlásit! A to pøes farní stránky, buï na celý program, nebo jenom na èást.
Na farních stránkách také rodièe najdou další podrobnosti a pokyny. Telefonní èíslo na organizátory (aktivní až bìhem pobytu) bude: 728 875 954.

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny
Na druhou adventní nedìli 10. 12. 2017 zveme všechny dìti z farnosti na tradièní hrátky na
bazénì. Zájemci starší 10 let se mohou vypravit v doprovodu potápìèù pod vodní hladinu (pøihlášky pøedem nutné), pro ostatní pøipravujeme rùzné atrakce. Podrobnosti na letáèku.

Pozvánky z Katolického domu
Rádi bychom vás všechny pozvali na akce konané v Katolickém domì, a už je poøádá
Spoleènost Katolického domu nebo naše farnost:

21. 11. 18:30 * Pøednáška: Manželství jako cár papíru?
Je dnes k soužití potøeba manželství? A když ano, tak jak je uzavøít? A je možné manželství
mezi osobami stejného pohlaví? Mùže èlovìk uzavøít manželství se zvíøetem nebo s chytrým
telefonem? Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovìdìt Otec Jiøí Kaòa.

28. 11. 18:30 * Pøednáška: “Fichtlem na Nordkapp”, aneb “Severnìji už to nejde”
29 dní cesty a 8855 km. Neuvìøitelný pøíbìh Ondry Fišera. Pøednáška o zážitcích, pøíhodách a
strastích, které zažil cestou na Nordkapp.

1. 12. * Taneèní zábava
s kapelou Another way pøi pøíležitosti Dokonèené taneèního kurzu pro dospìlé.

3. 12. 17:00 * Adventní koncert - Køesomysl
Skupina hrající "progressive folk" vznikla z folk-rockové formace Ryby, která pùsobila na
brnìnské scénì na zaèátku 90. let.
Jan Jonáš Zaplatil (zpìv, kytara), Tomáš Dvoøáèek (kytara, violoncello), Ondøej Kapral
(baskytara), Ladislav Šiška (bicí, perkuse, zvonkohra) a Veronika Zaplatilová (zpìv).

8. 12. 17:00 * Veèery mladých - první setkání
Zveme na pravidelná setkání mládeže napøíè dìkanátem, která se konají støídavì ve Køtinách
a Blansku pod duchovním vedením dìkanátního kaplana pro mládež O. Janem Krbcem.
Mimo spoleèného slavení eucharistie, adorace, zpìvu a doprovodného veèerního programu
nás èekají besedy na téma mše svaté, kde probereme významy jednotlivých èástí. Podrobnosti na
www.vecerymladych.cz

7. 1. * S Martini do nového roku
Tradièní novoroèní koncert chrámové scholy a hostù.

14. 1. * Tøíkrálový koncert
Charitativní hudební vystoupení v kostele Božského srdce Pánì v Olomuèanech.

10. 2. * Setkání pomocníkù ve farní pastoraci blanenského dìkanátu
Po letošní dobré zkušenosti zveme na setkání všechny pomocníky ve farní pastoraci našeho
dìkanátu. Na programu bude duchovní slovo a dvì pøednášky pozvaných knìží. Kolem poledne
mše svatá.

11. 2. 14:00 * Dìtský karneval
Kolpingova rodina a Spoleènost Katolického domu zve dìti s rodinami na tradièní masopustní rej masek a soutìže.

2.-4.3. * Postní duchovní obnova farnosti
Aktuality na nástìnce, na www.katolickydum.bk.cz i facebook.com/KatolickydumBlansko
Martin Dyèka, pøedseda SKD Blansko

POZVÁNKY - odjinud
Lidské a duchovní doprovázení mladých
Na uvedené téma se uskuteèní 22. konference o mládeži ve dnech 7. a 8. 12. v Rekreaèním
zaøízení Kolpingova díla Vyhlídka, v Èeškovicích. Cílem konference je diskuze zodpovìdných lidí
pøi práci s mládeží, vzájemné poznání, reflexe èinnosti, inspirace a hledání nových cest v oblasti
pastorace mládeže. Zároveò má však konference pøinášet osobám zodpovìdným za pastoraci nové
impulzy z prostøedí mladých lidí.
Nebude chybìt seznámení se s prùzkumem uskuteènìným mezi mladými lidmi bìhem CSM
2017 v Olomouci. Vše, co zazní v souvislosti se synodou, tak bude pøedáno kompetentnímu biskupovi. Organizuje Sekce pro mládež ÈBK a Asociace køesanských spolkù mládeže, z.s.
Bližší info na brabcova@cirkev.cz

Dny otevøených dveøí na církevních školách
Biskupské gymnázium Brno a mateøská škola zvou na dny otevøených dveøí 30. 11. 2017 a
30. 1.2018. Více na: www.bigy.cz
Cyrilometodìjské gymnázium a støední odborná škola pedagogická Brno zvou na: 29.11.
2017 a 24. 1. 2018. Více na: www.cmgp.cz

Adventní duchovní obnova s Otcem Vojtìchem Kodetem
Nadace Credo poøádá pro širokou veøejnost adventní duchovní obnovu s Otcem Vojtìchem
Kodetem. Koná se v sobotu 9. prosince 2017 v kinì Scala, v Brnì. Souèástí obnovy budou
promluvy, adorace a mše svatá.

KURZY:
Kurz Služba ve farnosti (døíve Akolyta)
Je urèen mužùm i ženám, tìm, kdo slouží ve farnostech pøi podávání sv. pøijímání, vedou
bohoslužby slova nebo jsou pravidelnými lektory, vedou denní modlitbu církve, rùženec, køížové
cesty, malá spoleèenství, pomáhají pøi vedení farní agendy apod.
Také tento kurz se støídá s teologickým ob rok. Termíny pro nejbližší kurz Služba ve farnosti
jsou: 27. 1. 2018, 17. 2. 2018, 3. 3. 2018 a 17. 3. 2018. Informace a pøihlášky: Pastoraèní støedisko
Biskupství brnìnského, Petrov 6, 601 43 Brno, dolezelova@biskupstvi.cz
Pøevzato z informací Brnìnského biskupství

INFORMACE
Prùvodce adventem
Letošní Prùvodce adventem, který každoroènì pøipravuje Pastoraèní støedisko brnìnské
diecéze, je dostupný jak v tištìné verzi, tak od 3. 12. i pro mobilní zaøízení se systémem Android.

RODIÈE! Dejte svým dìtem dárek na celý rok: dárkové pøedplatné køesanských èasopisù pro dìti, mládež i celou rodinu:
mìsíèník NEZBEDA
Urèen pro mladší školáky. Objednávky na: Redakce NEZBEDA, Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 739 344 031 ** mail: info@casopisnezbeda.cz ** Roèní pøedplatné: 220 Kè (lze doobjednat
i stará èísla). Podrobnosti na: www.casopisnezbeda.cz

mìsíèník IN!
Urèen pro dìvèata. Pøedplatné: 11 èísel bez dárkù: 385 Kè / 11 èísel + 3x dárek: 442 Kè. ** tel.
480 023 408-9, 775 598 604, mail: objednavky@in.cz nebo: Vydavatelství IN s.r.o., Horní nám. 12,
466 01 Jablonec n. Nisou.

týdeník Naše rodina
Zabouchnìte dveøe bulváru a objednejte si køesansky ladìný týdeník. Na rok pouhých 1595
Kè. Objednávky: 1. Na bezplatné telefonické lince Èeské pošty 800 300 302 ** 2. V redakci
týdeníku Naše rodina na telefonu 224 932 034 ** mailu: rodina@rodinaonline.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁØE
Manželství jako cár papíru? * úterý 21. 11. v 18:30 * Katolický dùm
Bližší podrobnosti v èísle.

Ètyøiadvacethodin na faøe a vánoèní dílna pro rodièe * sobota 25. 11.
Bližší podrobnosti v èísle.

Setkání lektorù a pøátel Bible * pondìlí 27. 11. v 18:15 * kostel
O. Pavel Kopecký nám pøiblíží evangelium svatého Marka. Zváni jsou všichni lektoøi!
Srdeènì zveme i další zájemce o evangelium.

Sbìrný den šatstva * støeda 29. 11. * 10-12 a 15-18:30
Naše Charita opìt prosí o darování použitelného šatstva a domácích potøeb. Vybírat je bude
v èajovnì na farním dvoøe - možný pøíjezd autem - a také na nìkolika dalších místech ve mìstì.

Návštìva svatého Mikuláše * sobota 2. 12. v 10:00 * Katolický dùm
Kromì divadla bude pøipravena tradièní návštìva svatého Mikuláše s obdarováním. Dìti si
mohou pøivést své nejlepší kamarády ze školky nebo ze školy. V pøípadì deštivého poèasí pøezùvky!

Jubileum diecéze * sobota 2. 12. v 10:00 * Brno-katedrála
V roce 1777 tohoto dne z rozhodnutí císaøovny Marie Terezie byla založena brnìnská diecéze
oddìlením od diecéze olomoucké, která se tímto stala arci-diecézí. Výroèí si pøipomene Otec
biskup s dalšími pøi mši svaté v 10:00 v katedrále.

Požehnání adventních vìncù
Pøi bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 2. 12. veèer a nedìle 3. 12.) si mùžete
pøinést k požehnání své rodinné adventní vìnce.

Adventní roráty * úterky a ètvrtky v 5:30 * kostel
Po celý advent (vždy úterý a ètvrtek, poèínaje úterkem 4.12.) zveme na tradièní jitøní bohoslužby. Pøipomínají noèní bdìní svatého Josefa a Panny Marie v Betlémì.

Adventní prodeje Charity Blansko * nedìle od 7:00 do 10:00
O advetních nedìlích (pouze o 1., 2. a 3. adventní) si mùžete zakoupit v èajovnì na farním
dvoøe výrobky dílen naší Charity a tak podpoøit její službu. Zároveò si tam mohou mladé rodiny
(tøeba ty, které si zaøizují byt) vybrat z pøekližkových malovaných betlémkù (made in DolBoj).

Vánoèní dílna * sobota 9. 12. v 8:30-12:00 * Katolický dùm
Dárky od srdce potìší nejvíce! Zveme dìti, aby si pøipravily dárky pro své blízké.

Adventní nocturno * sobota 9. 12. v 19:00 * kostel
Komorní orchestr mìsta Blanska zve na noèní adventní hudbu.

Farní divadélko * nedìle 17. 12. v 10:00 * Katolický dùm
Divadelní kroužek KR si pøipravil pro malé i velké divadlo hned po druhé nedìlní mši svaté...

Kostelní betlém * pondìlí - pátek (11.-15. 12. a 18.-22. 12.) od 9:00 do 12:00
Rodièe s dìtmi a také školky si mohou prohlédnout kostelní betlém, pøipravený na Vánoce.
Vìtší skupiny prosíme o nahlášení na tel. 608 405 990.

Betlémské svìtlo
Pro betlémské svìtlo si s lucernièkou mùžete pøijít: na dìtskou mši svatou 22. 12. v 17:45 do
kostela, v sobotu 23. 12. podveèer na radnici a v nedìli 24. 12. si je mùžete také vyzvednout po
dopoledních bohoslužbách v kostele.

Vánoèní svátost smíøení * nedìle 17. 12. od 14:30 do 17:30 * kostel a Katol. dùm
Srdeènì zveme ke svátosti smíøení. Knìží budou zpovídat v kostele a na Katolickém domì
v sále. V pøedsálí bude probíhat prodej køesanské literatury.
Svátost smíøení bude také v Jedovnicích v sobotu 16. 12. od 10:00 do 12:00 hod.

Vánoèní bohoslužby (pozor, zmìny)
24. 12. * Adventní: Blansko 7:00 a 8:45, Olomuèany 10:45 (BS)
* Pùlnoèní: Olomuèany 16:00 (pro rodiny), Blansko 23:00
25. 12. * Blansko 7:00 a 8:45, Olomuèany 10:45 (BS)
26. 12. * Blansko 8:00! (latinská), Olomuèany 10:45
31. 12. * Blansko 7:00 a 8:45, Olomuèany 10:45
1. 1. 2018 * Blansko 8:00!, Spešov 10:00, (Olomuèany - nebude!)

Kostelní betlém * 25. a 26. 12. od 10:00 do 16:00 * kostel (dìtská kaple)
Vstup zdarma, pro dìti pøipraven dárek. Pozvìte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!

Živý betlém * 25. 12. v 14:30 * park u zámku
Tradièní sváteèní setkání u „Živého betléma“. Z programu: Svatá Rodina (manželé Janíèkovi
s Ninou), pastýøi (prosíme rodièe, aby vypravili kluky za pastýøe a dìvèata za selky a potom jim
pomohli rozdávat farní PF). Kromì farních oveèek a vánoèní scénky vystoupí Drahánek ze sZUŠ
a sbor Martini Band. Pro všechny zajištìn horký èaj.

RASTISLAV - vánoèní koncert * 26. 12. v 16:00 * kostel
Tradièní vánoèní koncert. V pøedprodeji (Info kanceláø Blanka) místenky k sezení.

Tøíkrálová sbírka 2018
Naše Charita se pøipravuje na další roèník Tøíkrálové sbírky (1.-15.1. 2018). V této souvislosti
pøedem dìkujeme všem velkým i malým koledníkùm! MartiniBand vystoupí v jejím rámci na
dobroèinném koncertì v Olomuèanech 14. 1. v 15:30 hod.

S Martini do nového roku 2018 * 7. 1. 2018 v 17:00 * Katolický dùm
Srdeènì zveme na tradièní novoroèní koncert našeho Martini Bandu. Uskuteèní se na
Katolickém domì o poslední vánoèní nedìli - svátku Køtu Pánì.

Do adventní a vánoèní doby vám všem pøejeme Boží požehnání!

