Kde brát v životě radost?
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Nyní jdu k
tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost
mé radosti. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je
zachránil od Zlého.“ (srov. J 17, 11b-19)
Život přináší mnohdy situace, které jsou těžké a
naplňují nás bolestí. Nenávist, zrada, zneužívání, rozdělení, neodpuštění, závist… Všechna jednání, kde chybí
touha po dobru a cílem je druhému ublížit. Setkáváme se s
nimi odmalička až do konce života a provází je smutek.
Jsou ale i situace, které nás naplňují nadějí.
Zkušenost nesobecké lásky, ohleduplnosti, zastání, pomoci, obdarování, věrnosti, odpuštění… Všechna jednání,
kdy cílem je především dobro druhého. Taková jednání
provází radost a proměňují svět.
Ježíš chce, abychom žili v radosti. Žijeme-li v jeho
blízkosti a bereme-li jeho slova vážně, můžeme tuto
radost zakoušet a přinášet ji do tohoto světa. Ať už slovy,
kterými druhého potěšíme či povzbudíme, nebo činy, kdy
se druhého zastaneme, pomůžeme mu, jsme s ním.
Buďme nositeli radosti, a ne smutku. Nejsme na to
sami, prosí za nás sám Ježíš.
Ježíš řekl: „Zůstaňte v mé lásce, aby moje radost byla
ve vás a aby se vaše radost naplnila. Milujte se navzájem,
jak jsem já miloval vás.“ (srov.Jan 15, 9-12)
Převzato z webu www.vira.cz

Slovo Otce Jiřího
V souvislosti se závěrem školního roku bych chtěl poděkovat zejména naším katechetkám a
rodinám, které pomáhaly zajišťovat výuku náboženství předškolních i školáků a studentů na
školách i na faře. Děkuju také všem, kdo se pravidelně starali o vedení kroužků, sboru i sborečku,
ministrantů a scének na dětských bohoslužbách a mnoha dalším obětavcům a společenstvím.
Mnoho služeb a činností však nezná prázdniny, proto děkuju i těm, kdo budou ve farnosti
jakkoli fungovat i o prázdninách! Třeba těm, kdo se zapojí do farních summer jobs...
Děkuji také obětavým rodinám a společenstvím, které zajišťují setkání při nedělních farních
kavárnách! Vzhledem k loňskému zájmu bychom v nich pokračovali i přes letošní prázdniny.
Z Říma a Olomouce se vrátí na prázdninové aktivity i naši bohoslovci, Martin a Jirka.
Bohoslovec Vojta bude mít praxi připravenou jezuity.

Nedávno rozproudila veřejnou diskuzi případná ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy (2011).
Naši biskupové vyjadřují vážné obavy, že se přitom k záměru odsouzení násilí na ženách přiřadí i
zákeřný a nepřirozený nátlak na změnu uvažování o muži a ženě. Některé agresivní formy tzv.
gender teorií totiž tvrdí, že být mužem či ženou není dané od početí, ale vzniká až pod tlakem tzv.
společenských stereotypů. Zjednodušeně řečeno, až chování rodičů a okolí dělá z neutrálního dítěte
muže či ženu. A to je považované za násilí, protože člověk je do svého pohlaví vlastně nucen a
nemůže si je svobodně vybrat...
Nezapomeňte, že v příloze tohoto Pláště je opět Pláštík pro děti s prázdninovou tematikou a v
kostele je dostatek Katolického týdeníku se zajímavou a kvalitní četbou, nejen na prázdniny!
S požehnáním všem Otec Jiří

POZVÁNKY
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 meditace s klarinetem, průvod dětí k lurdské jeskyni na
farní zahradu a koncert skupiny Way to go. Kapela hraje převážně svoji vlastní tvorbu, kterou lze
charakterizovat jako moderní. Na youtube najdete videoklipy k některým jejich písním.

Katecheze v rámci pastoračního plánování farnosti
Přednáška v cyklu formačních setkání katechetů se uskuteční v pondělí 28. 5. 2018 v Brně na
Petrově 2 od 17 hodin. Přednášející: P. Mgr. Pavel Kafka. Srdečně jsou zváni všichni katecheté,
katechetky a další zájemci. Není třeba se přihlašovat.

Večery mladých blanenského děkanátu
Závěrečné setkání mladých z našeho děkanátu v tomto školním roce se bude konat v pátek
1. 6. ve Křtinách. Vede opět Otec Jan Krbec.

Společnost katolického domu ZVE...
Dětská diskotéka * 22. 6. 2018 v 15:00 - 17:00
Přijďte na párty ke konci školního roku. Určeno dětem od 5 do 12 let. Moderuje Vítek
Pořízek, pořádá SKD.
Koncert: Pavel Dobeš * 1. 8. 2018 v 19:00
Nádvoří blanenského zámku v rámci Muziky pro Karolínku. Pořádá SKD, cyklus všech
letních koncertů Muziky pro Karolínku zaštiťuje Ulita.

KEFASFEST - Dolní Kounice, areál Rosa coeli
Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Sedmý
ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude pod záštitou brněnského
biskupa Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 22.
do 24. 6. 2018.
Pátek 22. 6. 2018
Kostel sv. Petra a Pavla: 18.00 mše sv. na zahájení festivalu
Rosa coeli: 19.00 zahájení, ekumenická modlitba, Poetika, Noemiracles, Impro Džow
Sobota 23. 6. 2018
Rosa coeli: 9.00 chválová kapela Resonate (Znojmo), schola Boží děcka (Velké Pavlovice),
schola Boskovice, 12.30 mše svatá
Hlavní program: 17.30 HeSki (z Blanska), 19.00 Okno, 20.30 Czech It Out, 22.00 Pokáč

Neděle 24. 6. 2018
Rosa coeli: 9.30 mše svatá
Doprovodný program: Jam Stage, sjíždění řeky Jihlavy, vodní bitva, slack line, žonglovací
koutek, vyřezávání ovoce a zeleniny, tvořivé dílny, workshop studentů SOU tradičních
řemesel BRNO – „Poznej kouzlo řemesel“ a jejich výstava, prohlídka kláštera Rosa coeli.

VELEHRAD 2018 - Dny lidí dobré vůle
Na Velehradě se bude konat cyrilometodějská pouť 5. 7. V 8:30 slouží mši svatou v bazilice
letošní novokněží a v 10:30 bude na nádvoří hlavní mše svatá. Den před hlavní poutí, v úterý 4. 7.,
bude probíhat pestrý program, který večer vyvrcholí koncertem Dobré vůle.

Katolická charismatická konference 2018
Uskuteční se ve dnech 11. až 15. 7. na výstavišti BVV v Brně. Program konference a další
informace na http://konference.cho.cz/

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny
Pořádá pro mládež od 12 let v termínu 20 .-26. 8. 2018 tj. od pondělí do neděle již 11. ročník
táboření v údolí řeky Salzy. Vodácký program doplníme o novou zajištěnou cestu střední obtížnosti
a pěší túru. Stanování v osvědčeném kempu, stravování vlastní. Dotazy a přihlášky (do konce
června) na mail: kolping.blansko@seznam.cz

Mamre týden 26. - 31. 8. Na hraně
Hosté: Jaroslav Pavlíček – trosečník, P. Marek Orko Vácha. Na co se můžeš těšit?
Společenství mladých lidí, kde se budeš cítit jako doma. Velké hry a společné aktivity, které budou
nezapomenutelné. Katecheze s hosty, které můžou Tvůj život obohatit a posunout. Společná i
osobní modlitba pro Tvůj vztah s Bohem. Slavení mše svaté, kdy načerpáš z toho, co i pro Tebe
Ježíš udělal. Malé skupinky, ve kterých můžeš jít do hloubky, tvořit vztahy a diskutovat. Kapela,
která nás povede do chvály klasickou i moderní křesťanskou hudbou. Otcové Juris, Karel (se
kterým se loučíme) a tým (se kterým se taky loučíme). Loučení jinak proběhne na akci Rozlučka s
týmem – 2. 9. 2018. Přihlašování: https://goo.gl/forms/lpknAYReHHurSma52

Letňáky
Milí rodiče a další příznivci farních pobytů, Letňáky 2018 se rychle blíží a my bychom vás na
ně chtěli pozvat. Letos se pobyt uskuteční v obci Stařeč v termínu 27. 7. - 3. 8. Přihlašovat se můžete na: https://goo.gl/forms/JPtKKGUt1cCjEDUQ2 Cena pobytu je 1200,- za každé dítě. Další
informace budou ještě zveřejněny na: http://jarnakyblansko.wz.cz/ V případě dotazů můžete
kontaktovat Dominika Synka na adrese: Dominik.s@seznam.cz Máte-li finanční potíže, a přesto
byste rádi přihlásili své děti, ozvěte se nám, díky sponzorům zkusíme najít řešení. Letňákům zdar!

Příměstské tábory pro skauty i neskauty
- od 6:30 do 16:30
- přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim po celý den
- 1 turnus=20 dětí
- 5 dní 1500 Kč
- klubovna na Růžové ulici
- přihlašování na www.skautbk.cz/primestak
Pohádkové putování
16. 7. – 20.7.
- pro děti od 4 do 6 let
- v prostorách staré fary v Blansku

Návrat do džungle
16. 7. – 20. 7.
- pro děti od 6 do 12 let
- v doprovodu staršího sourozence i pro mladší děti
Po stopách malého prince
23. 7. – 27. 7.
- pro děti od 5 do 11 let
Cesta kolem světa
20. 8. – 24. 8.
- pro děti od 7 do 12 let
Tajemství záhadného deníku 27. 8. – 31. 8.
- pro děti od 9 do 14 let
Vedoucí i instruktoři mají celoroční praxi v práci s dětmi.

Diecézní pouť rodin
Již 15. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 1. 9. od 9:00 do cca 16:00 hodin. Připravený je bohatý
duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež.

Diecézní setkání prvokomunikantů
Děti, které ve školním roce 2017-18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou zvány na
setkání s otcem biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Setkání se plánuje na čtvrtek 27. 9. 2018.
O přihláškách a programu budeme rodiče včas informovat.

INFORMACE
První svaté přijímání 2018
Termín: 1. svátost smíření 26. 5. v 8:30 a 1. svaté přijímání 27. 5. v 8:45 hod. Děti si s rodiči
vyzdobí kostel v rámci akce NOC kostelů, v pátek 25. 5. od 16:00 hod. Při následné dětské mši
svaté pak budou dvě školačky ještě pokřtěné. Příprava probíhala v pátek před dětskou mší svatou.
Po přípravě měly děti možnost jít na zkoušku Martini a kluci mezi ministranty. Jejich písničky při
dětské mši svaté byly pokaždé opravdu nádherné! Pro rodiče byly připraveny výtvarné dílny, které
obětavě zajišťovali vedoucí kroužků Kolpingovy rodiny. Za to jim patří velký dík!

Nabídka využití tábořiště
Skautské středisko Světla Blansko nabízí k táboření či prázdninovému pobytu tábořiště
Norbetka u Vysočan. Volné jsou termíny 21. - 28. 7. a dále 11. - 19. 8. 2018. Tábořiště bude k dispozici plně vybavené, s veškerým zázemím a plně vybavenou kuchyní. Je vhodné k táboření pro
oddíly, skupiny dětí, sportovní kroužky, ale i rodiny, které jej mohou využít k prázdninové rekreaci.
Více informací u Pavla Matušky ml. na tel. 736 529 236 nebo na matuskapavel@gmail.com

Postem na pomoc hladovým
Během letošní postní doby jsme všichni dokázali na jídle a zbytečnostech ušetřit téměř patnáct tisíc korun. Už jsme projednali s naší Charitou jejich využití pro lidi našeho regionu, nacházející se v extrémních situacích. Po prázdninách pak projednáme s vedením ZŠ možnost úhrady
obědů skutečně potřebným dětem.

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:
2. 6. Olomučany, 1. 7. Lažánky, 4. 8. Ráječko, 16. 9. Olešná.

Farní zahrada - škola pro život
Na podzim bychom chtěli pokračovat v rámci dlouhodobého projektu “Farní zahrada - škola
pro život” s výukovými a zážitkovými programy pro děti a učitelky mateřských škol. Děkujeme za
organizaci hlavně děkanátní pastorační asistentce Mgr. Vendule Zachovalové!

PULS
Otec Pavel Kafka byl před několika týdny v naší farnosti a po nedělních bohoslužbách informoval o vzniku a rozvoji diecézního fondu na podporu kněží a pastorace PULS. Jeho cílem je,
abychom všichni vnímali diecézi jako své pra-rodinné společenství a dokázali ji podporovat a být
solidární s chudšími farními společenstvími. Základním heslem fondu je tedy pochopitelné: Velké
společenství malých dárců.
Podporovat fond lze různými cestami, ty nejčastější jsou: Donátor 365 (1 Kč denně), Donátor
520 (týdně 10 Kč), Donátor 1200 (měsíčně 100 Kč) a pod. Donátoři obdrží kartičku, která jim pak
mimo jiné umožní získávat slevy na různých smluvních místech fondu. I naše farnost je zapojena a
držitel kartičky bude mít zdarma průvodcovskou službu na vyhlídce ve věži v rámci stanovených
prohlídek.

LoToS
V současnosti už se hrubá
stavba téměř dokončuje a přes léto
se bude vybavovat a s podzimem
pak upravovat bezprostřední okolí.
Vše zatím - opravdu DÍKY BOHU
a díky dobrým lidem - probíhá bez
vážných komplikací. Kolaudace by
měla být snad už někdy v říjnu.
Jakmile to bude technicky
a bezpečnostně možné, zkusíme
s dodavatelem zajistit komentovanou prohlídku přístupných částí
stavby.

Summer jobs
Okolí nové stavby upraví z velké části dodavatelská firma. Ostatní budeme muset dát do
pořádku svépomocí. Cílem je naplnit logo “Farní zahrada - škola pro život”. V plánu jsou třeba
chodníčky s různými povrchy, prostor pro pěstovanou i “divokou” zahradu a podobně. Zahrada i s
domem nabídnou další prostor pro všechny generace a jejich setkávání.
Chtěli bychom při této příležitosti poprosit jednotlivce i rodiny, jestli by si nemohli vybírat z
prací, které se budou podle potřeby zapisovat na tabuli v předsíni a podle svých možností je vykonat. Uveden tam bude i člověk, na kterého se můžete obrátit s podrobnostmi. Nářadí a občerstvení
se pokusíme vždy zajistit. Děkujeme!

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE.
Bohoslužba za zemřelé členy Rastislava
** 31. května 2018, 17:45, kostel
Mše svatá přesně na svátek Těla a Krve Páně bud obětovaná za zemřelé členy souboru
Rastislav. Srdečně zveme současné i bývalé zpěváky! Doprovodí komorní seskupení Rastislava.

Boží Tělo
** 3. června 2018, 9:00, kostel/farní dvůr 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.

Olomučany
** 10. června 2018, 10:45, kostel Olomučany * Slavná mše svatá ke cti Božského Srdce Páně,
kterému je kostel zasvěcen.

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.

Kněžská svěcení a sbírka na bohoslovce
** 23. a 24. června 2018 * Kněžské a jáhenské svěcení (současně) se bude konat v katedrále v
sobotu 23 .6. od 9:00 hod. V neděli 24. 6. se bude konat diecézní sbírka na naše bohoslovce.
Děkujeme předem za vaše dary!

Zpovídání před prázdninami - zejména pro školáky a studenty!
** 28. června 2018, 14:30 - 17:45 * Prosíme rodiče, aby vypravili školáky a motivovali
studenty k důležité svátosti smíření!

Lažánky
** 1. července 2018, 10:30, kaple Blansko-Lažánky * V Lažánkách se bude slavit v kapli mše
svatá ke cti svatých Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcená. Široká veřejnost oslaví tento svátek
programem odpoledne 5. 7. v areálu hřiště Sokola.

Sloup
** 12. srpna 2018, 10:00, kostel Panny Marie Bolestné * Zásvětná mše svatá naší farnosti.

Vranov
** 8. září 2018, 18:00, kostel Narození Panny Marie * Zásvětná mše svatá naší farnosti.

Olešná
** 16. září 2018, 15:00, Olešná * Na Olešné u kapličky (za deště v Obecním domě) se uskuteční poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné. Při ní požehnání křížku a praporu místního
SDH. Po skončení pak občerstvení na Obecním domě (akce podpořena z dotace Města Blansko).

Důležité upozornění!
V průběhu letních prázdnin bude pokračovat oprava ulice Komenského. Neprůjezdný bude
tentokrát úsek od kolejí po Charitu!
Na Staré Blansko se dostanete objížďkou přes Olešnou. Počítejte prosím s těmito obtížemi
zejména vy, kdo jste odkázaní při cestě do kostela na dopravní prostředky. A nebo využijte provizorního parkoviště před kolejemi. Průběh stavebních prací a hlavně etap uzavírek sledujte na
www.blansko.cz !

