Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl
Kristus - Kříž je světlo celého světa
Panna, dřevo a smrt
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám
ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým
způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc. Pomocí
čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus, aby ho
přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to
stalo.
Znamením naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou byla Eva, neboť ještě
nepoznala muže, dřevem byl rajský strom, smrtí hřích Adamův. A teď zase Panna, dřevo a smrt.
Symboly porážky se tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je tu Maria, místo stromu
poznání dobra a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova.
Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen. Z rajského stromu porazil ďábel Adama,
z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí zpět
k životu i ty, kteří tam sestoupili již předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl za
svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První smrt
přivedla všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak vzkřísila k životu i ty, kteří se
narodili před ní.
Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak se toto
vítězství zrodilo bez jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili jsme své zbraně
žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou
ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval
sám Pán, vítězství je naše. Jestliže je tedy toto vítězství i naším vítězstvím, napodobme vítězné
vojáky a radostně dnes zazpívejme chvalozpěv na vítězství. Chvalme svého Pána a volejme: „Kde
je, smrti, tvé vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten?“ (srov. 1 Kor 15,55)
Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je znamení triumfu nad démony. Kříž
je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je vůle nebeského Otce, sláva
jednorozeného Syna, radost svatého Ducha. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí církve, pýcha Pavlova,
opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.
patriarcha Jan Zlatoústý († 407)

POZVÁNKY
Svátost biřmování 2018
Svátost biřmování by měl v naší farnosti udělovat Otec biskup Vojtěch v sobotu 7.4. v 10:00
hod. Připraveno je přes třicet biřmovanců. Po mši svaté srdečně všechny zveme na mimořádnou
farní kavárnu na dvoře.

Postní duchovní obnova naší farnosti
Letos jsme požádali o vedení duchovní obnovy naší farnosti Otce Jaroslava Čupra, sekretáře Otce
biskupa Vojtěcha a duchovního správce zpovědního kostela sv. Maří Magdaleny v Brně.
PROGRAM:
Pátek 2.3.
* 17:45 mše svatá pro děti (kostel)
* 18:30 přednáška pro mládež a biřmovance (Katolický dům)
Sobota 3.3.
* 8:30 1. přednáška pro všechny (velký sál KD)
* 9:30 přestávka (občerstvení - malý sál KD, svátost smíření a ztišení - kostel)
* 10:00 2. přednáška pro všechny (velký sál KD)
* 11:30 mše svatá a rozeslání (kostel)
Doprovodný program:
Svátost smíření * 9:30 - 11:30 (kostel)
Školáci
* 8:30 - 9:30 postní katecheze (Senior Point) a občerstvení
*10:00 - 11:30 křížová cesta (v přírodě)
Předškolní
*10:00 - 11:30 katecheze Dobrého Pastýře (Senior Point)
Neděle 4.3.
* 10:00 Farní informace - prosíme zástupce z každé rodiny farnosti, aby se sešli k informacím o životě farnosti a jejích pastoračních plánech (velký sál KD)

Adorace v kapličkách
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou
Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
10. 3. Penzion Písečná
7. 4. Senior centrum
5.5. Spešov
2. 6. Olomučany
1. 7. Lažánky (neděle:12-15h)
4. 8. Ráječko
16. 9. Olešná (neděle před poutní mší sv. v 15:00)

Pozvánky zejména pro děti a mládež
Křížová cesta – neděle 11. 3.
Školáci povedou pobožnost křížové cesty. Začátek ve 14:30 v kostele. Sraz ve 14:15 před
kostelem.
Týden modliteb za mládež: 18. - 23. 3.
Srdečně zveme mládež od 6. tříd a prim ke společné modlitbě každý večer v tomto týdnu.
Koná se v kostele vždy v 19:00 hod (a nebo po večerní mši svaté). Sjednotíme se s mladými
z celé církve a s mládeží naší diecéze se pak sejdeme na Květnou sobotu v Brně.
Diecézní setkání mládeže – sobota 24. 3.
Mladí (11-26 let) jsou zváni na setkání s Otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v sobotu
24. 3. od 8:30 do Brna. Téma pro rok 2018 je: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost
u Boha.“ (Lk 1,30). Program bude upřesněn na: http://brno.signaly.cz Společnou jízdenku hradí
farnost, sraz je v 7:20 na obou vlakových zastávkách v Blansku.
Zelený čtvrtek – 29. 3.
Pro děti všech základních škol naší farnosti je připraven program plný her a aktivit
spojených s událostí tohoto dne. Proběhne v areálu farního nádvoří od 8:00 do 12:00 hod.
Ježíšova velikonoční večeře – Zelený čtvrtek 29. 3.
Po obřadech Zeleného čtvrtku jsou žáci 4. - 7. tříd zváni na Starou faru, kde si
připomenou, jak probíhala velikonoční večeře v době, kdy žil Ježíš. Společně také prožijí
modlitbu v „Getsemanech“ a budou mít možnost přespat na Staré faře.

Velký pátek – 30. 3.
Opět jsou zvány děti základních škol na farní nádvoří, kde pro ně bude připraven od 8:00
do 12:00 hod program. Tentokrát se o ně postará mládež z pátečního náboženství.
Diecézní setkání ministrantů – sobota 5. 5.
Letos se setkání všech ministrantů naší diecéze bude konat na Vranově u Brna. Půjde se
hvězdicově z různých míst v okolí. Blanenský děkanát dostane také přiděleno jedno výchozí místo
a podle toho pak zařídíme dopravu a další podrobnosti.
Den maminek a divadlo – neděle 13. 5.
Spojením divadelníků Společnosti katolického domu a Kolpingovy rodiny Blansko se
podařilo nacvičit divadlo „O stromu, který dával“. Srdečně zveme všechny maminky a jejich
rodiny! Začátek bude v 10:00 po mši svaté - bude upřesněno.
Setkání dětí navštěvujících náboženství v blanenském děkanátu – úterý 22. 5. Bořitov
Děti, které navštěvují ve školním roce náboženství mají připravenou odměnu. Nebude to
tentokrát farní výlet, ale setkání s kamarády z půlky našeho okresu. V Bořitově bude připravený
zajímavý program a oběd.
Noc kostelů – pátek 25. 5.
Ani v letošním roce nebude chybět program pro děti, výstup na věž, mše svatá a adorace.
Novinkou letošního roku bude varhanní koncert a koncert skupiny Way to go. Kapela hraje
převážně svoji vlastní tvorbu, kterou lze charakterizovat jako moderní. Na youtube najdete
videoklipy k jejich písním Vodící pes, Padám.

Klub aktivních seniorů Blansko - KLAS
KLAS zve na svá setkání v pondělí, 2x za měsíc od 15:00 do 17:00 na Starou faru do Senior
pointu. Zve ty, kterým je 55 let i víc, chtějí se pobavit i něco dovědět. Kontakty: 732747952;
blansko@spolecne.info

Velkopáteční klapání - POZVÁNKA
Připomeňme si smysl velikonočního klapání. Od mše svaté na Zelený čtvrtek po slavnost
Vzkříšení na Bílou sobotu umlkají z úcty ke Kristovu utrpení kostelní zvony. Zvonění je nahrazeno
klapáním (připomíná zatloukání hřebů do Kristova kříže) a řachtáním (připomíná chechtání
posmívajících se na křížové cestě). Už tradiční velikonoční klapání v Blansku bude pokračovat
i letos. Klapaček je díky péči Jana Pořízka - Bobra dostatek, příchozí si je mohou vypůjčit na místě.
Velký pátek 12:00 hod. Vyjde se od kostela směrem na Zborovce v pravé poledne. Toto
klapání povedou blanenští ministranti a zváni a vítáni jsou i další chlapci bez rozdílu věku.
Velký pátek 15:00 hod. Ve tři hodiny vyjdou směrem ke hřbitovu starší skauti obou blanenských středisek. Tentokrát jen s klapačkami budou oznamovat všem lidem: "Umřel Kristus Pán!"
Velký pátek 20:00 hod. Hned po obřadech vyjdou od kostela s klapačkami muži a mládež
směrem na starý hřbitov na Starém Blansku. I na toto klapání zveme všechny chlapy, mladé i staré.
Bílá sobota 7:30 hod. Na Bílou sobotu vyjde průvod klapačů a řehtačů od kostela přesně
v 7:30 hod. Toto klapání má na starosti 9. skautský oddíl Cesta s blanenskými ministranty. Zveme
všechny chlapy, mladé i staré.

Farní kavárna 2018
Letošní “farní kavárnu” zahájíme v dubnu, a to v neděli 8.4. po druhé mši svaté. Děkujeme už
předem všem (spojeným) rodinám, společenstvím, skupinkám, které si vezmou o jednotlivých
nedělích na starost napečení a obsluhu. Kdo to ještě nezkusil, ať se nebojí připojit ke zkušeným
a hned se do všeho dostane. Rozpis služeb pro další farní kavárny najdete na stolku pod kůrem.
Generálkou bude biřmovací kavárna v sobotu 7.4. po mši sv. se svátostí biřmování. O obsluhu
prosíme ty, kteří byli biřmovaní v roce 2015! A všechny ženy i muže znalé pečení ve farnosti

bychom chtěly poprosit o upečení jednoho druhu pečiva - stylového - a to biskupského chlebíčku...
Podrobnosti ještě sdělíme v ohláškách.

Večery mladých blanenského děkanátu
Setkání mládeže našeho děkanátu se koná jednou za měsíc v pátek večer, střídavě v Blansku a
ve Křtinách. Vede je křtinský farář Otec Jan Krbec. Podrobnosti na www.vecerymladych.cz
Nejbližší setkání: 9.3. *17:45 v Blansku - mše svatá a po ní setkání na Katolickém domě;
v pátek 6.4. * 17:00 ve Křtinách; 4.5. * 17:45 v Blansku a 1.6. * 17:00 opět ve Křtinách.

Farní pouť - 8. 5. 2018
Naše farnost připravuje na úterý 8. 5. (státní svátek) společnou pouť. Navštívíme: Dub nad
Moravou (poutní kostel, farní zázemí), Štípa (Mariánské místo), Fryšták (salesiánský Dům Ignáce
Stuchlého) se zastávkou na zpáteční cestě v Kroměříži. Odjezd bude v 7:00, návrat asi v 19:30
hodin. Cena 250 Kč (děti, studenti 150 Kč), cena za oběd u Salesiánů ve Fryštáku 100 Kč.
Podrobnosti a přihlášky budou včas oznámeny.

Bambifest - 18. a 19.5.
Také naše farnost a spřátelené organizace se zúčastní festivalu volného času, který v zámeckém parku pořádají skauti střediska Světla. Jste srdečně zváni na bohatý program.
Outdoorový klub Kolpingovy rodiny
Outdoorový klub pořádá po celé zimní a jarní období pravidelné vodní hrátky na bazéně. Na
neděli 22. dubna připravuje pro všechny rodiče s dětmi tradiční splutí řeky Svitavy od nádraží
v Blansku do Babic se zastávkou u studánky Pod hradem na občerstvení. Věříme v pěkné počasí a
dostatek vody v řece. Přihlášky s uvedením jmen a ročníku narození všech účastníků, u dětí též
přibližnou výšku a váhu kvůli objednání správné velikosti plovacích vest a pádel, posílejte na
adresu kolping.blansko@seznam.cz
Od konce dubna budeme též pravidelně jezdit s dětmi od 10 let na loděnici v Rájci. Těšíme se
na nové zájemce. Pro mládež od 12 let připravujeme letos táboření s turistikou u řeky v termínu
20. až 26. srpna. Další jednodenní akce jsou zveřejňovány na nástěnce.

Společnost katolického domu ZVE...
17.2. 20:00 ples Ulity
Hraje kapela Sprint, podrobnosti a rezervace na www.ulitablansko.cz
20.2. 18:30 Přednáška: Jak se dělá divadlo
Muzikálové amatérské divadlo Spojené farnosti funguje už více než 25 roků a za tu dobu
secvičilo velké množství vlastních autorských muzikálů a her. O tom, jak celý průběh tvorby
představení probíhá, se budeme bavit s režisérem, skladatelem, muzikantem a autorem Luďkem
Strašákem.
10.3. 13:00 Drakoneček
Chcete zažít odpoledne plné závodění na Maxiautodráze a hraní her? Nebo se dokonce pokusit zajet rekord a vyhrát tak Velkou cenu Blanska? Tak neváhejte a přijďte se za námi podívat do
Katolického domu. Vstupné je 40 Kč a akce je určena pro všechny kluky a holky od 6 do 14 let. Těší
se na vás skauti a skautky ze střediska Srdce na dlani.
13.4. 19:00 Hudební kavárna - Juraj Ďuri Hnilica
Zastávka dubnového turné bronzového vítěze Česko Slovensko má talent 2015 se svým
novým albem Slnečný.

... a přidává k zamyšlení slova předsedy Martina Dyčky
“Kaťák” je místem setkávání. Když nakouknete do téměř stoleté historie budovy, zjistíte, že
tu ve svých počátcích našli zázemí a sídla nejen Lidovci, Orel, Kolpingova rodina, Junák, Charita,
Rodinné centrum a divadelní spolek, ale také Lidová škola umění, KSMB, městská knihovna,
městské kino po dobu rekonstrukce, Komorní orchestr města Blanska a městská galerie.
Pokračovat v takto pestré historii je veliký závazek. Uvědomuji si to každý měsíc ve své
“službě” čím dál víc. Budovu netvoří jen stěny, ale také tento odkaz.
Když k nám zavítáte, věřím, že tohle všechno vyčtete z našeho úsměvu. Koncert tu není jen
proto, abychom slyšeli hudbu. Divadlo neznamená sednout si na židli a nakonec zatleskat. Tak jako
rodinná oslava není pouze o výtečném jídle. Tyto akce jsou příležitostí k tomu, abychom rostli jako
zdravé farní společenství. A jsem moc rád, že můžeme chodit čerpat energii do kostela, na faru i do
Katolického domu.
Těším se s vámi na viděnou. Mějme vždy otevřené oči i uši, ale hlavně duši.
Váš Martin Dyčka
Poznámka redakce: A my Ti, Martine, děkujeme za Tvou obětavou práci a milý úsměv, který
pro příchozí vždycky máš. Děkujeme také výboru, delegátům a dalším dobrovolníkům, kteří udržují
náš Katolický dům živým!

INFORMACE
Naši bohoslovci, sestry, kněží ... a velikonoční svíčka
Připomeňme si duchovní povolání z naší farnosti. Na kněžství se připravují: v kněžském
semináři v Římě Martin Mokrý (4. roč.) a v Olomouci Jirka Dyčka (3. roč.). V Polsku studuje
scholastik jezuitského noviciátu Vojta Fojt. Jáhen Jenda Musil již nepůsobí v salesiánském středisku Fryšták, ale vypomáhá tam. Zasvěcené sestry máme: Kateřina Němcová (sestry Cyrila a
Metoděje, Velehrad), Xavera Starychová a Fidelis Sedláková (sestry Boromejky, Praha) a Jiřinka
Čípková (sestry Ježíšovy, Apoštolská nunciatura v Praze). Kněží-rodáci: Damián Němec OP
(Olomouc), Pacifik Matějka OFMCap. (Praha - sv.Josef), Petr Beneš (Brno-Židenice) a Antonín
Sedlák (Krásná Lípa a okolí).
Provázejte je prosím modlitbou! Na velikonoční neděli rozdáme do rodin s dětmi velikonoční
svíčku a poprosíme o modlitbu za naše kněze a sestry a za nová povolání. Pokud by měl nějaký
kluk či děvče zájem, u Otce Jiřího se dozví víc!

Triduum v naší farnosti
Svatý týden, triduum i celý velikonoční týden budou v naší farnosti letos opravdu bohaté na
události. Vybíráme některé, ostatní budou připomenuty v ohláškách a na stránkách farnosti:
V sobotu 17.3. zveme na generální úklid kostela a okolí. Celý náš region je zván do Sloupa na
Květný pátek (blanenská mše svatá je v 7:00). Druhého dne jsou všichni mladí zvaní do Brna na
Setkání mládeže. O Květné neděli odpoledne se bude zpovídat v kostele i na Katolickém domě.
Kluky a muže zveme na velkopáteční klapání. Na volné školní dny dopoledne (Zelený čtvrtek a
Velký pátek) zveme školáky na faru strávit společně čas. Na Zelený čtvrtek večer se připravuje na
Staré faře jako loni “Ježíšova velikonoční večeře” pro školáky. Na Bílou sobotu bude v noci při
obřadech Vzkříšení pokřtěna téměř desítka dospělých z naší farnosti, kteří se připravovali souběžně s biřmovanci. A v sobotu o velikonočním týdnu je připraveno udělování svátosti biřmování...
Kdo byste se chtěli zúčastnit obřadů tridua v dřívějších časech, můžete využít bohoslužeb
v Adamově: Zelený čtvrtek v 17:00, Velký pátek v 17:00 a Bílá sobota v 18:30 hod. Svou účastí
povzbudíte věřící z adamovské farnosti!

Setkání dětí navštěvujících náboženství v blanenském děkanátu - 22.5. Bořitov
V květnu se mohou děti, které navštěvují ve škole náboženství, těšit na volný den a setkání
s vrstevníky z okolních farností v Bořitově. Čeká je bohatý program. Přihlášky dostanou včas.

První svaté přijímání 2018
Termíny: Blansko: 1. svátost smíření 26. 5. v 8:30 a 1. svaté přijímání 27.5. 8:45 hod. Pokud
by bylo také v Olomučanech, upřesníme v ohláškách. Schůzky budou během postní a velikonoční
doby podle rozvrhu, vždy v pátek v 16:00, na Katolickém domě. V 16:30 následuje program pro
kluky (ministrantská schůzka), pro děvčata (zapojení do nácviku písní Martini bandu), pro rodiče
s dětmi (výtvarná dílna na Kolpingu). V 17:45 sraz v kostele na dětskou mši svatou.

Postem na pomoc hladovým
Během postní doby se, prosím, snažme (i s dětmi) více uvažovat, za co zbytečně nebo navíc
utrácíme. Ušetřené prostředky shromažďujte prosím doma v postních pokladničkách a o Velikonocích je vybereme, abychom společně pomohli hladovějícím. V roce 2017 jsme tak pomohli
například zaplatit několika chudým dětem školu v přírodě, školní výlet, školní obědy i učební
pomůcky. Vše anonymně. Prostřednictvím naší Charity pak jsme pomohli několika maminkám a
dětem na tábor. Děkujeme!

LoToS
Díky mírnější zimě mohly práce na domě pokračovat téměř nepřetržitě. V současnosti se
pracuje na vnitřních instalacích. Více podrobností (také k této akci) se dozvíte na farním informačním setkání v neděli 4.3. v 10:00 (po druhé mši svaté) na Katolickém domě.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Pintířová Angelika - Padá mi to z nebe
Jak může přežít řeholnice v pasťáku? Jak se ošetřuje prezident? Jak hovořit o víře v dnešní
době? Jaké to bylo, vstoupit za komunistů do tajné řehole? Může řeholní sestra sledovat MS v hokeji, pít pivo a být aktivní na Facebooku? Nebo dokonce mít v rozhlase svůj pořad a kamarády mezi
předními sportovci? Tyto a mnohé další otázky zodpovídá v knižním rozhovoru boromejka
Angelika Pintířová. Dotýká se nejen palčivých témat dnešní doby, jako je rozpad rodinných
vztahů, dědictví komunismu v nás či výchova delikventní mládeže, ale dává nahlédnout i do svého
životního příběhu. Patří do něj šťastné dětství na vesnici, ochotnické divadlo, utajený život
řeholnice za komunismu, studium na DAMU, cestování po Sibiři či jízda na koloběžce. Je to příběh
řeholnice, které celý život padají z nebe nejrůznější výzvy. A ona je zvedá!
Veronika Katarína Barátová - Boží vůle: bludiště, nebo cesta?
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš
život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní situaci? Chce Bůh všechno, co se
nám v životě stane? Jak rozpoznat Boží vůli v našich rozhodnutích? Co když se spleteme a nerozpoznáme ji? Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s Bohem. Zaslouží si naší
pozornost, protože odpovědi na ně formují náš pohled na Boha, na život s ním a na život obecně.
(Knihy vydává Portál a Karmelitánské nakladatelství)

Velikonoční festival duchovní hudby 2018 v Brně
Letošní 27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně je inspirován tématem
„Zahrada, vinice“ a jeho koncerty tradičně zaznějí ve dvou týdnech mezi Květnou a Bílou nedělí,
tedy ve dnech 25. března až 8. dubna 2018, a to v brněnských chrámech.
Zve organizátor festivalu, Filharmonie Brno. Podrobnosti na www.filharmonie-brno.cz

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Den průvodců v kulturních památkách
** 28. února 2018, kostel
V našem kostele ten den provází studenti SŠ gastronomie a cestovního ruchu Blansko.
Postní duchovní obnova
** 2.- 3. března 2018, kostel a Katolický dům
Program farní duchovní obnovy na začátku doby postní najdete v článku.
Svátost nemocných - společné udělování
** 11. a 14. března 2018, kostel Olomučany a Blansko
Obracíme se s prosbou na všechny, kteří znáte nepohyblivé nemocné, abyste je přivezli,
pokud to jen půjde, na mši svatou a udělování svátosti nemocných. Je určena pro katolíky bez
rozdílu věku, s fyzickými i duševními problémy, vážnějšími nebo dlouhodobými. Udělovat se
bude 11.3. v Olomučanech (10:45) a v 14.3. v Blansku (17:45).
Zájemce o individuální přijetí (v domácnostech, v nemocnicích apod.) nahlaste Otci Jiřímu.
Rastislav: Mozartovo Requiem
** 15. března 2018, v 18:00, kostel
V rámci oslav 100 let od vyhlášení ČSR uvede Rastislav Requiem W. A. Mozarta. Místenky
k zakoupení v Infokanceláři Blanka.
Velikonoční úklid
** 17. března 2018, od 8:00, kostel a okolí
Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí zejména mládež a
všem předem děkujeme za pomoc! Občerstvení zajišťuje šéfkuchař jáhen Oldřich.
Květný pátek ve Sloupě
** 23. března 2018, 7:00 a 10:30, Sloup
Sejdeme se ke mši sv. (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem Vojtěchem) a ke svátosti smíření.
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem
** 24. března 2018, 8:30, Brno - katedrála
Na setkání jsou zváni z naší farnosti všichni mladí od 6. třídy a primy! Týden před tím jsou
zváni všichni mladí od 6. třídy (primy) na společné modlitby každý večer. Podrobnosti v článku.
Velikonoční svátost smíření
** 24. a 25. března 2018, Jedovnice a Blansko
V sobotu 24. 3. budou od 9:30 do 12:00 zpovídat kněží našeho děkanátu v Jedovnicích.
Na Květnou neděli 25. 3. od 14:30 do 18:00 budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě
v Blansku. Vypomohou jim kněží: O. Karel Hanslík z Vranova a O. Josef Večeřa z Obřan.
Velikonoce:
Zelený čtvrtek * 29. března 2018
** 9:00 Brno, Petrov
** 19:00 Blansko
Velký pátek * 30. března 2018 - den přísného postu
** 19:00 Blansko
Bílá sobota * 31. března 2018
** 21:00 Blansko - křest katechumenů!
Velikonoční neděle * 1. dubna 2018 ** 7:00 a 8:45 Blansko ** 10:45 Olomučany
Přineste si k požehnání velikonoční pokrmy. Dnes můžete také přinést do sakristie peníze,
které jste v rodinách ušetřili během postní doby pro lidi o hladu. Rodiny s dětmi obdrží svíčkuvajíčko k modlitbám za duchovní povolání.
Jarní koncert Komorního orchestru města Blanska
** 8. dubna 2018, 17:00, kostel
KOMB vystoupí se svým odpoledním nocturnem při příležitosti 40 let od svého založení.
Skautská oslava svatého Jiří
** 21. dubna 2018, Křtiny
Skauti naší diecéze oslaví svátek svého patrona svatého Jiřího programem ve Křtinách.

Jarní splutí Svitavy
** 22. dubna 2018, 9:30, od nádraží v Blansku
Více informací v článku a na stránkách.
Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu
** 1. května 2018, kaple Senetářov
Další ročník pouti mužů do Senetářova. Program bude upřesněn.
Diecézní setkání ministrantů
** 5. května 2018 , Vranov
Otec biskup zve všechny ministranty na Vranov! Program bude na stránkách.
Farní pouť
** 8. května 2018, Dub, Štípa, Fryšták, Kroměříž
Podrobnosti v článku a v ohláškách.
Den maminek
** 13. května 2018, 10:00, Katolický dům
Farnost ve spolupráci se SKD a KR Blansko zve maminky a jejich rodiny na divadlo!
Křtiny - zásvětná pouť
** 19. května 2018, 18:00, kostel Křtiny
Pěší poutníci vyrážejí ve 14:00 od Staré fary přes Klepačov. Autobus pojede v 16:30 od Billy.
Setkání dětí z náboženství blanenského děkanátu
** 22. května 2018, Bořitov
Podrobnosti v článku a v ohláškách.
Noc kostelů 2018
** 25. května 2018, 16:00-22:00, kostel a farní nádvoří Blansko
Program najdete na našich stránkách a na stránkách www.nockostelu.cz
První svaté přijímání
** 27. května, 8:45, kostel Blansko
Boží Tělo
** 3. června 2018, 10:30, farní nádvoří (kostel) Blansko
Pokud počasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za
družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v průvodu.
Garden party
** 22. června 2018
V 17:45 bude závěrečná dětská mše svatá školního roku a po ní setkání všech se všemi před
prázdninami na farním nádvoří.

Důležité upozornění!
V průběhu jara a letních prázdnin budou probíhat stavební práce na ulici Komenského. Ulice
bude rozkopaná a různě neprůjezdná. Počítejte, prosím, s těmito obtížemi při cestě do kostela a
sledujte průběh stavebních prací a hlavně etap uzavírek na www.blansko.cz ! Odměnou za trpělivost nám bude nová kanalizace, nové historizující veřejné osvětlení až ke kostelu, nové sítě a
chodníky! Děkujeme vedení našeho města a jeho odborům za vše, co v náš prospěch konají!

