
Adventní mikrokázání Otce biskupa Pavla
PRAVDA

V židovské tradici se často ve stejné době objevují 
dva učitelé, hlásající víru rozdílným způsobem. Takovou 
dvojkou byli rabíni Šamaj a Hillel, kteří žili pár let před 
Janem a Ježíšem. Jeden z nich říkával: „To, co vás učím 
já, je pravda, ale poslechněte si i toho druhého, který Boží 
věci učí z druhé strany.“ 

Podle Bible pravda není shoda tvrzení s realitou, ale 
pravda se děje, je to událost. Pravda je také sám Ježíš, tak 
ji (ho) nepřehlédněme ani na adventních trzích.

Advent v naší farnosti

Adventní věnce 

Adventní věnec a jeho svíce nám nemají připomínat, jako nějaký laciný adventní kalendář, 
“za jak dlouho” budou Vánoce, ale to, že s narozením Ježíše Krista přišlo skutečné Světlo světa!

Adventní doba je spojena s roráty (ranní mší) a písní č. 101 Rosu dejte, nebesa, shůry. Tato 
slova společně se slovy proroka Izaiáše o tom, že vyrazí výhonek z kořene Jesse (Iz 11, 1-10), se 
staly námětem pro rozjímání v letošní době adventní. Paní Anna Půlkrábková, která pracuje na 
brněnském katechetickém centru, připravila inspirativní námět, který využijeme také v naší far-
nosti. 

Během adventu bude v kostele umístěn obraz pusté krajiny s pařezem. Na Štědrý den by měl 
být proměněn v kvetoucí rostlinu. Proměnu způsobí rosa - naše odhodlání vzít si kapku s biblickým 
citátem a úkolem, po splnění přinesení kapky rosy zpátky pod pařez. Kapky budou umístěny ve 
dvou košících a rozděleny na úkoly pro děti a dospělé. 

Doufejme, že ona “rosa”  přispěje k obnově našich vztahů i v naší farnosti a přinese radost do 
míst, kde budeme. 

Průvodce adventem

V kostele je k dispozici Průvodce adventem s citáty pro každý den adventu. Na stránkách 
našeho biskupství bude k dispozici odkaz na mobilní aplikaci ke stažení na Google Play.

Divadelní kroužek Kolpingovy rodiny Blansko srdečně zve na adventní farní kavárnu a 
divadelní představení 16.12. do Katolického domu. Divadelní představení začne v 10:00. Název 
brzy zjistíte na plakátcích.

Advent v našem kostele

Adventní farní kavárna a divadlo



POZVÁNKY

24 HODIN NA FAŘE * 24. 11. - 25. 11. 2018

Druhý ročník akce pro děti naší farnosti základních škol a nižších stupňů gymnázií. Tématem 
letošního 24hodinového setkání je “Misie”. Společně se staneme misionáři v daleké zemi i v našem 
městě. Zažijeme radost při hrách, jídle i modlitbě. Začne se v sobotu v 8:00 na farním dvoře. 

Více informací na stránkách farnosti www.farnostblansko.cz

 Přihlášky do 20.11.2018!!!

24. 11. 2018 * 8:00-12:00 * Vánoční dílna pro rodiče: Dárek od rodičů potěší nejvíce

Srdečně zveme dospělé k výrobě dárků pro děti. Učme děti přijímat dárky, které nenesou 
hodnotu finanční, ale hodnotu lásky. Věnujme čas výrobě dárků pro naše děti. Jednotlivé dárky 
budou finančně oceněny od 5,- do 50,- Kč. Věříme, že příchozí tatínci i maminky (dědečkové i 
babičky) objeví dárky, kterými lze děti překvapit. Pro rodiče malých dětí je zajištěna možnost 
“farní školky”, tedy hlídání na Staré faře a na dvoře.

Děkujeme všem obětavým instruktorům z řad našich farníků a přátel, kteří rodičům pomohou 
s výrobou dárečků !

14. 12. 2018 * Setkání žen, pečujících o květinovou výzdobu kostelů v našem děkanátu

Pro ženy, které pečují o květinovou výzdobu ve farnostech našeho děkanátu, je připravena 
tvůrčí dílna, ve které si pod vedením zkušené aranžérky z Brna, ing. Pavly Plevové, připomenou 
praktické zásady a vyzkoušejí si i vánoční výzdobu v praxi.

15. 12. 2018 * 8:00-12:00 * Vánoční dílna pro děti: Dárky od srdce potěší nejvíce

Srdečně zveme děti k výrobě dárků pro své blízké. Děti by z dílny neměly odcházet s pocitem, 
že ušetřily za dárky. Ale s pocitem, že vynaložily úsilí, čas a přemýšlení nad svými blízkými, tím co 
je potěší a udělá radost. Plné baťůžky dárků jsou tedy nositelem lásky k bližním a ne výhodného 
nákupu. A v duchu této myšlenky může být stále vstupné symbolické, tj. vstupné = věk dítěte. 
Děkujeme za pomoc a podporu Katolickému domu, Kolpingově rodině Blansko, Rodinnému 
Centru Blansko, skautům a mnoha dobrovolníkům, kteří se na této akci podílí. 

Společnost katolického domu ZVE...

20. 11. 2018 * 19:00 * Charitativní hudební kavárna - Two basses a Duffy

Swingová kapela Duffy spolu s Two Basses, tradiční instrumentální tvorba s překvapením. 
Výtěžek z akce poputuje na nákup kola Loped pro Šimona Schulze. Loped mu pomůže v rehabilita-
ci i v mobilitě. Děkujeme za podporu!

30. 11. 2018 * 19:00 * Taneční zábava - prodloužená

V rámci Dokončené lekce tanečního kurzu pro dospělé s živou kapelou Another way. Akce je 
pro širokou veřejnost. 

2. 12. 2018 * 16:00 * Prague Cello Quartet

Adventní koncert čtveřice neformálních, dynamických mladých umělců. Rezervace míst na: 
is.skdblansko.cz/akce/pcq-2018

11.12.2018 *18:00 * Dobrovolníci v Angole

Beseda s Annou Ambrozkovou na téma jejího působení v krajině s odlišnými podmínkami, 
než na které jsem tu zvyklí. Bližší informaci o ní a dalších dobrovolnících, které do světa vypravila 
salesiánská SADBA, najdete v novém čísle Salesiánského zpravodaje (k dispozici v předsíni 
kostela).



31. 12. 2018 * Farní silvestr

Chcete zažít poděkování za rok 2018 s rodinami a mládeží naší farnosti? Zveme vás na celý 
program nebo i jen jeho části: 

9:00 odchod na výšlap, 15:00 společný pozdní oběd, 17:00 mše svatá, 18:00 bohatý program 
na Kaťáku (hry, film, hudba a jiné), 22:00 adorace v kostele, 23:59:59 sledování ohňostroje a 
možnost přespání.

Srdečně zveme také na plesovou sezónu. Pro více informací sledujte  www.skdblansko.cz

Poděkování

Blíží se nám konec církevního roku a když se ohlédnu za aktivitami, které jsme společně proži-
li, chtěl bych vám opravdu ze srdce moc poděkovat za přízeň, kterou nám účastí, zájmem, zmínkou 
nebo i úsměvem prokazujete. Velký dík také patří za podporu při Vítání sv. Martina, kdy se do 
organizace hodů zapojilo mnoho dobrovolníků. Ti přiložili ruku k dílu nebo věnovali dary do 
tomboly. I touto prací na společném díle roste naše společenství a toho si nesmírně vážím. 

Děkuji za příjemné chvíle, které můžeme společně prožívat. Přeji krásný nadcházející advent-
ní čas.         Martin Dyčka

Kolpingova rodina - outdoorový klub ZVE...

Outdoorový klub KR pořádá od listopadu do dubna každou středu od 19:15 vodní hrátky na 
bazéně. Děti mohou skotačit, skákat, plavat, potápět se nebo pádlovat. Oblíbené je i vodní pólo. 

Na neděli 16. prosince připravujeme pro mládež od 10 let potápění s potápěčským přístrojem 
na bazéně a další činnosti pro mladší děti. Přihlášku zašlete na adresu kolping.blansko@seznam.cz

KLAS  ZVE...
Od září pokračuje setkávání Klubu aktivních seniorů v sále na Staré faře vždy 2x za měsíc,     

v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin. Hlavním tématem jsou “Mnišské řády v Čechách a na Moravě” 
, dále procvičování paměti a různá tvoření.

Srdečně zveme všechny zájemce a také ty z vás, kteří můžete informace o životě mnichů 
doplnit svými vzpomínkami a osobními zážitky.

Dále ZVOU...

Otec biskup Vojtěch převzal záštitu nad přednáškou, kterou připravila MSKA na téma 
diskutované ratifikace tzv. Istanbulské dohody. Blok přednášek je připraven na středu 21.11. od 
17:00 v sále Petrov 2 za katedrálou.

Milosrdní bratři a společnost Cesta 121, která se věnuje kněžím, jež kvůli stáří, nemoci či 
jiným těžkostem potřebují pomoc, pořádají benefiční koncert, který proběhne v klášterním kostele 
sv. Leopolda u Milosrdných bratří v Brně v sobotu 8. 12. 2018 v 18.00 hodin.

Na koncertě zazní skladby od baroka po současnost a představí se hudebník Marian Jurečka a 
uskupení Porta Benefica. Výtěžek z koncertu bude použit na projekty Cesty 121. Vstupné dobro-
volné. Více na www.milosrdni.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá pro všechny manželské páry bez ohledu na věk či 
délku manželství Adventní duchovní obnovu, která se koná ve dnech 7. až 8. 12. 2018 v Duchov-
ním centru na Vranově u Brna, kde je zajištěno ubytování s plnou penzí.

 

Diskuze o Istanbulské dohodě

Koncert pro Cestu 121

Adventní duchovní obnova pro manžele



Obnovu vede Otec Tomáš Koumal, vedoucí Katechetického centra brněnské diecéze. Info a 
přihlášky: www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-obnovy-pro-manzele

INFORMACE

Náš bohoslovec Jirka Dyčka přijme v neděli 9.12. v Olomouci službu akolyty. Je to poslední 
stupeň přípravy na jáhenství a kněžství. 

Bohoslovec Martin Mokrý tuto službu přijal loni. A když Pán dá, měl by příští rok v červnu 
zakončit teologické studium a duchovní formaci a být o poslední červnové sobotě vysvěcen v Brně 
v katedrále na jáhna. Po svěcení mu bude Otcem biskupem přidělena farnost, ve které stráví rok na 
jáhenské praxi.

Na jaře roku 2019 bychom měli vymalovat kostel (po více než 20 letech). Termín ještě není 
přesně stanovený, ale velmi pravděpodobně to bude mezi 15.3. a 15.4. V té době budou bohoslužby 
na Katolickém domě, protože kostel obsadí lešení a malíři. 

Prosím, abyste s tím počítali, zejména při plánování rodinných událostí a setkání. Podrobnosti 
ještě uvedeme po Novém roce. Zároveň děkujeme Městu Blansko za ochotu podpořit finančně tuto 
akci. Kostel se tak pozvolna připravuje na oslavu 880 let od svého postavení (r. 2020).

Uzavřít sňatek v kostele není jen záležitostí vnějších příprav. Připravit se musí oba snoubenci 
především srdcem, protože manželství je svátost, při které se proměňuje jejich srdce úplně dokona-
le jako třeba se proměňuje chleba v Kristovo Tělo při mši svaté. 

Z tohoto důvodu je dobré se na sňatek připravit jak z praktické, tak z duchovní stránky. Ti, kdo 
jej chtějí uzavřít - a třeba ještě ani nemají naplánovaný přesný termín - ať se nebojí obrátit na Otce 
Jiřího a vše se dá v klidu a předstihu probrat. 

Následovat budou pak individuální setkání s ním, při kterých se bude pozornost věnovat 
hlavně obřadu svátosti manželství, protože každé jeho slovo je musí zasáhnout v srdci a proměnit.

Souběžně budou probíhat společná setkání s ostatními zájemci - snoubenci. Ta povedou 
manželé Zachovalovi a budou věnována praktickým manželským otázkám. Termíny těchto setká-
ní jsou: 25. 11. 2018,v roce 2019: 6. 1., 3. 2., 3. 3. a 7. 4., vždy od 14:30 do 17:00 na Staré faře          
v Blansku. Na první setkání je možné přijít bez nahlášení. 

Možnost přidat se ke skupině až během těchto termínů je potřeba probrat s pastorační asistent-
kou Vendulou Zachovalovou, tel. 774276256.

Podpořme i v novém roce ...
… tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam 

dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí 
… (Mk 12, 43-44) 

Na konci každého roku nám přichází poštou řada žádostí o finanční podporu a je někdy obtíž-
né jen tak všechno zahodit do koše. Na co bychom měli věnovat svoje dary? A jsme schopni darovat 
alespoň něco ze svého nadbytku? 

Není důležité, jak je ten „nadbytek“ velký. I pouhá stokoruna může někdy být důležitou 
kapkou v moři podpory. Možná, že bychom si měli v rodinách promluvit o dárcovské strategii, i 
naše děti by měly vědět, co a proč chceme podporovat. 

Někdo podporuje „velké“ aktivity a důvěřuje, že jeho peníze napomohou dobré věci       

Akolytát Jiřího Dyčky, jáhenství Martina Mokrého

Malování kostela

Příprava snoubenců v naší farnosti 2018/2019



(např. Charita, boj s leprou). Jiný má rád konkrétního příjemce s konkrétním použitím (např. skauti 
a nové stany). Neměli bychom však zapomínat na dva adresáty našich darů. 

Jedním je Fond PULS v naší diecézi. Shromažďuje peníze (zejména) na důležitou věc – na 
důstojné platy našich kněžích, protože státní podpora nestačí a brzy bude nulová. Naše diecéze 
není bohatá, nemá příliš mnoho výnosného majetku a naše finanční podpora je nutná. Položme si 
každý z nás otázku – opravdu nedokážeme věnovat nejméně jednu korunu denně?

Druhým adresátem jsou naše křesťanské sdělovací prostředky – Rádio PROGLAS a TV 
NOE. V dnešním mediálním světě jsou velmi důležité. Jejich provoz závisí na našich finančních 
„kapkách“ a tento proud nesmí vysychat, musí se zvětšovat. 

Pokud cokoliv finančně podporujeme, uplatňujme svoje dary v rámci svého daňového přizná-
ní. Sníží se nám naše daň z příjmu o 15 procent z celkové hodnoty našich darů. Např. celkem za rok 
věnujeme 1.000 Kč, daň se nám sníží o 150 Kč. Stačí potvrzení o darech na začátku roku (pokud 
jsme zaměstnanci) předat do mzdové účtárny nebo si vyhotovit sám daňové přiznání – není to tak 
složité, jak to vypadá. Proč nechávat státu něco, na co máme nárok. 

Miroslav Vykydal

PULS - Velké společenství malých dárců
Děkujeme všem donátorům z naší farnosti i všem dárcům, kteří v tomto roce přispěli a přispějí 

do diecézního podpůrného fondu PULS! 

LoToS
V úterý 20.11. se dovršuje budo-

vací etapa kolaudací. 

Poté už se bude moci dům Lotos 
využívat. V Pláštíku je připravena 
anketa pro děti, jestli by nechtěly 
vymyslet pro dům nějaký jiný název. 

Předtím bychom však připravili 
“Den otevřených dveří”, aby si nejen 
děti, ale všichni další zájemci mohli 
dům prohlédnout a udělat o něm 
představu. Doposud se do něj kvůli 
stavbě dostali jen odborníci. 

Děti si Lotos prohlédnou v rámci 
24 hodin na faře a ostatní farníky 
srdečně zveme k prohlídce v neděli Krista Krále (25.11.) po obou dopoledních bohoslužbách.  
K domu půjdeme po Komenského, pohodlně a bezbariérově po novém chodníku, zabočíme smě-
rem k “silničářům”  a dostaneme se k hlavnímu vstupu. Domem budou provázet pověření farníci.

DÍKY BOHU i obětavým lidem se vše podařilo zvládnout bez velkých komplikací, s únos-
ným dluhem a ve prospěch všech lidí dobré vůle. Vysvěcení domu plánujeme na červen roku 2019.  

Kolpingovo dílo, Kolpingova rodina – to jsou pojmy, které mnozí známe. Právě teď, v adven-
tu, slavíme památku zakladatele tohoto hnutí Adolpha Kolpinga.

Narodil se 8. 12. 1813 jako čtvrtý syn obyčejného pastýře ovcí v německém Kerpenu. 
Vyrůstal  ve velmi chudých poměrech, a jak sám říkal,  jediným  bohatstvím jeho  rodičů byly 
jejich děti. Rodina byla šťastná a harmonická, hluboce zakotvená v Bohu. 

Velké dílo vzešlé z chudoby - Kolpingovo hnutí



Chlapec se nejprve vyučil obuvníkem a teprve po 10 letech začal studovat, na kněze byl 
vysvěcen v r. 1845  v minoritském kostele v Kolíně, který se později stal centrem jeho duchovní 
působnosti. 

Jeho velký den však byl také bolestným dnem. Těsně před slavností mu oznámili, že předešlé 
noci zemřel jeho otec.

Hned v prvním působišti poznal bídu tovaryšů. Byla krize, mnoho mladých žilo v bídě, někte-
ří tvrdě pracovali za mizerné peníze, jiní se toulali a všichni pak ze zoufalství vysedávali v puty-
kách. Kolping chtěl pro ně vystavět ubytovny, toužil jim poskytnout místo, kde by se mohli scházet 
a také vzdělávat. Osobně obcházel mecenáše, prosil a vysvětloval svůj záměr a nakonec byl úspěš-
ný. Tovaryši si jej oblíbili, protože cítili, že jim rozumí. Zvolili si ho za svého duchovního vůdce a 
pro něj se práce s těmito lidmi stala životním posláním a naplněním. 

Díky jeho neúnavné snaze vyrostlo dílo, které se stalo celosvětovým  a už v době jeho smrti   
r. 1865 čítalo 25.000 členů ve 400 spolcích v Evropě a Severní Americe. 

Papež Jan Pavel II. Adolpha Kolpinga blahořečil a nazval „sociálním apoštolem“. Jeho 
památku slavíme 6. prosince.

Modlitba Kolpingovy rodiny

Pane Ježíši Kriste, hlásání Tvého poselství a jeho uvádění v život je úkolem, který jsi svěřil 
církvi. Děkujeme Ti za Tvoji důvěru, kterou jsi v nás lidi vložil. Děkujeme Ti také za osobu Adolpha 
Kolpinga, který nám je vzorem při plnění Tvého úkolu. Sešli nám dary, pomocí kterých on uskuteč-
nil své poslání zde na zemi: víru a sebedůvěru, opravdovost a radost, odpovědnost a solidaritu. 
Posiluj naši víru a odhodlání neutíkat před problémy světa a probuď v nás naději, že všude tam, kde 
pečujeme o lidi a jejich potřeby, zanecháváme také radost. Upevni lásku, se kterou pracujeme na 
rozvoji Církve a lidské společnosti. Naše společenství v Kolpingově díle nechť se podobá Tvému 
království, které očekáváme. Amen.

měsíčník NEZBEDA
Určen pro mladší školáky. Objednávky na: Redakce NEZBEDA, Divadelní 6, 760 01 Zlín, 

tel.: 739 344 031 ** mail: info@casopisnezbeda.cz ** Roční předplatné: cca 220 Kč (v roce 2018). 
Lze doobjednat i stará čísla. Podrobnosti na: www.casopisnezbeda.cz

měsíčník  IN! 
Určen pro děvčata. Předplatné: 11 čísel bez dárků: 385 Kč / 11 čísel + 3x dárek: 442 Kč (v roce  

2018)  ** tel. 480 023 408-9, 775 598 604, mail: objednavky@in.cz nebo: Vydavatelstv? IN s.r.o., 
Horn? n?m. 12, 466 01 Jablonec n. Nisou.

 týdeník Naše rodina 
Zabouchněte dveře bulváru a objednejte si křesťansky laděný týdeník. Předplatné (v roce 

(2018) pouhých 1595 Kč. Objednávky: 1. Na bezplatné telefonické lince České pošty 800 300 302 
** 2. V redakci týdeníku Naše rodina na telefonu 224 932 034  ** mailu: rodina@rodinaonline.cz  

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Setkání lektorů a přátel Bible * pondělí 19. 11. v 18:15 * kostel 

 Otec  Pavel Kopecký nám přiblíží význam papežské služby na základě Písma svatého. Zváni 
jsou všichni lektoři! Srdečně zveme i další zájemce o evangelium.

RODIČE! Dejte svým dětem dárek na celý rok: dárkové předplatné křesťan-
ských časopisů pro děti, mládež i celou rodinu:



Charitativní hudební kavárna * úterý 20. 11. v 19:00 * Katolický dům

Bližší podrobnosti v článku a na stránkách Katolického domu.

* sobota 24. 11.
Bližší podrobnosti v článku a na farních stránkách.

* středa  28. 11. * 10-12 a 15-18:00 
Naše Charita opět prosí o darování použitelného šatstva a domácích potřeb. Vybírat je bude    

v čajovně na farním dvoře - možný příjezd autem - a také na několika dalších místech ve městě.

Tradiční návštěva svatého Mikuláše s obdarováním se bude letos konat v kostele po dětské 
mši svaté. Děti si mohou přivést své nejlepší kamarády ze školky nebo ze školy.

Při bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 1. 12. večer a neděle 2. 12.) si můžete 
přinést k požehnání své rodinné adventní věnce. 

* úterky a čtvrtky v 5:30 * kostel
Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje úterkem 4.12.) zveme na tradiční jitřní boho-

služby. Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě.

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

O advetních nedělích si můžete zakoupit v čajovně na farním dvoře výrobky dílen naší 
Charity a tak podpořit její službu. Zároveň si tam mohou rodiny (třeba ty, které si zařizují byt) 
vybrat z malovaných betlémků vyřezaných na překližce (made in DolBoj).

Podrobnosti v článku. Zveme děti, aby si připravily dárky pro své blízké. 

Farní divadélko * neděle 16. 12. v 10:00 * Katolický dům 

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

Rodiče s dětmi a také školky si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce. 
Větší skupiny prosíme o nahlášení na tel. 608 405 990.

 Pro betlémské světlo si s lucerničkou můžete přijít: na dětskou mši svatou 21. 12. v 17:45 do 
kostela. Díky skautům bude k dispozici také v neděli 23. 12. podvečer na radnici (s kulturním 
programem) a v pondělí 24. 12.  od 9:00 do 12:00 v předsíni kostela. 

Srdečně zveme ke svátosti smíření. Kněží budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě     
v sále. V předsálí bude probíhat prodej křesťanské literatury.

Svátost smíření (pro nestíhající :-) bude také v Jedovnicích v sobotu 22. 12. od 10:00          
do 12:00 hod.

 24. 12.  * Půlnoční: Olomučany 16:00 (pro rodiny), Blansko 23:00 

25. 12.  * Blansko 7:00 a 8:45 (zpívá velký sbor),  Olomučany 10:45 (BS)

26. 12.  * Blansko 7:00 (latinská) a 8:45, Olomučany 10:45 (zpívá velký sbor)

Čtyřiadvacet hodin na faře a vánoční dílna pro rodiče 

Sběrný den šatstva 

Návštěva svatého Mikuláše * pátek  7. 12. po dětské mši svaté * kostel 

Požehnání adventních věnců

Adventní roráty 

Vánoční dílna * sobota 15. 12. v  8:30-12:00 * Katolický dům

Kostelní betlém  * pondělí - pátek (10.-14. 12. a 17.-21. 12.) od 9:00 do 12:00 

Betlémské světlo

Vánoční svátost smíření * neděle 16. 12. od 14:30 do 17:30 * kostel a Katol. dům

Vánoční bohoslužby 



30. 12. * Blansko 7:00  a 8:45, Olomučany 10:45 (při všech bohoslužbách požehnání manželům, 
ovdovělým i snoubencům)

31. 12.  * Spešov 15:00 a Blansko 17:00

1. 1. 2019 * Blansko 7:00 a 8:45  (Olomučany - nebude)

Vstup zdarma, pro děti připraven dárek. Pozvěte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!

Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Svatou rodinu letos představí manželé 
Harestovi s Damiánem. Rodiče opět prosíme, aby vypravili kluky za pastýře a děvčata za selky. 
Sraz je v 14:25 u vstupu do Zámku. Odtud se půjde průvodem do blízkého parku. Kromě farních 
oveček a vánoční scénky vystoupí Drahánek ze sZUŠ a sbor Martini Band. Pro všechny zajištěn 
horký čaj.

Tradiční vánoční koncert. V předprodeji (Info kancelář Blanka) místenky k sezení.

31. 12. 2018 * Farní silvestr

Podrobnosti v článku. Program: 9:00 výšlap, 15:00 společný oběd, 17:00 mše svatá, 18:00 
bohatý program na Katolickém domě, 22:00 adorace v kostele, 23:59:59 sledování ohňostroje....

Tříkrálová sbírka 2019

Naše Charita se připravuje na další ročník Tříkrálové sbírky (1.-14.1. 2019). V této souvislosti 
předem děkujeme všem velkým i malým koledníkům! Martini Band a hosté vystoupí v jejím rámci 
na dobročinném koncertě v Olomučanech 6. 1. v 15:30 hod. 

S Martini do nového roku  2019 * 13. 1. 2018 * kostel

Srdečně zveme na tradiční novoroční koncert našeho Martini Bandu o neděli Křtu Páně, 
tentokrát do kostela. V roce 2019 oslaví tento “malý” chrámový sbor 50 let trvání, a proto plánuje-
me ještě jedno velké vystoupení na konci školního roku. 

Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

V sobotu 23. 2. 2019 jsou zváni na tradiční novoroční setkání všichni kostelníci, akolyté, 
katechetky, lektoři, uklízečky, varhaníci, varhanice.... z našeho děkanátu. Začne se v 8:30 na 
Katolickém domě duchovním slovem, následují dvě přednášky a v poledne mše svatá v kostele. 
Srdečně zve Otec Václav Trmač, náš děkan.

Ve dnech 8. - 10. 3. 2019 (víkend po Popeleční středě) se bude konat již tradiční postní 
duchovní obnova. Zarezervujte si již nyní tento termín ve svém kalendáři.

Požehnaný adventní i vánoční čas všem přeje a za všechnu pomoc a obětavost děkuje

Otec Jiří 

Kostelní betlém * 25. a 26. 12. od 10:00 do 16:00 * kostel (dětská kaple)

Živý betlém * 25. 12. v 14:30 * park u zámku

RASTISLAV -  vánoční koncert * 26. 12. v 16:00  *  kostel 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 


