
Co mám z toho, že věřím v Boha? Statečná stará žena vypovídá...

(Zkráceno podle knihy: Wilhelm Busch: „Život bez všedních dnů.“)

Tento příběh se udál v Německu, v Porúří někdy kolem roku 
1925. Bylo tam velké shromáždění. Nějaký učenec tam celé dvě 
hodiny dokazoval, že Bůh neexistuje. Sál byl plný lidí. Mnozí 
nešetřili chválou a nadšením. Když řečník po dvou hodinách 
skončil, vstal předseda shromáždění a řekl: „Teď bude disku-
se. Kdo chce něco říci, ať se přihlásí!“ Nikdo neměl odvahu. 

A přece - vzadu se ozvala nějaká stará babička s černým 
čepečkem, jakých je v Porúří mnoho. Když se hlásila, předsedající 
se zeptal: „Babičko, chcete něco povědět?“ „Ano, chtěla bych něco 
říci,“ odpověděla babička.“ „Pak ale musíte přijít sem dopředu!“ „Ano, ano, vždyť už jdu,“ řekla 
babička. Statečná žena! Babička přišla dopředu, postavila se za řečnický pult a začala: „Pane 
řečníku, mluvil jste dvě hodiny o své nevěře. Dovolte mi, abych hovořila pět minut o své víře. Ráda 
bych vám řekla, co pro mne udělal můj Pán, můj nebeský Otec. Když jsem byla mladá, stalo se 
mému muži na dole neštěstí. Přinesli mi ho domů mrtvého. Zůstala jsem s třemi malými dětmi sama. 
Tenkrát bylo sociální zabezpečení velice skrovné. Když jsem stála nad manželovou mrtvolou, byla 
jsem úplně zoufalá. A přece - Bůh mne začal tak těšit, jak to nikdo z lidí nedovedl. To, co mi říkali 
lidé, byly jen prázdné řeči. Ale On, živý Bůh, mne potěšil. Řekla jsem mu: „Pane, teď musíš být 
otcem mých dětí Ty.“ Často jsem večer nevěděla, kde vezmu peníze, abych příštího dne nasytila 
děti. Tehdy jsem opět řekla Spasiteli: „Pane, Ty přece víš, jak jsem na tom bídně. Pomoz mi!“A pak 
se ta stará paní obrátila k řečníkovi a řekla: „On mne nikdy nezklamal a neopustil. Měli jsme 
mnoho těžkostí, ale nikdy nás nenechal v tísni. Bůh učinil ještě daleko víc: poslal svého Syna, Pána 
Ježíše Krista. Ten za mne zemřel a vstal z mrtvých a v jeho oběti jsem nalezla očištění od všech mých 
hříchů. Teď jsem už stará. Brzo umřu. A přece - On mi dal jistou naději věčného života. Až zavřu oči, 
procitnu v nebi, poněvadž patřím Ježíši. Toto všechno On pro mne učinil. A teď se vás ptám, pane 
řečníku: Co pro vás udělala vaše nevěra?“ Tu se řečník postavil, poklepal babičce na rameno a 
řekl: „Ach, takové staré ženě přece nechceme víru brát. Pro staré lidi je víra docela dobrá.“To jste 
měli stařenku vidět! Energicky to odmítla a řekla: „Ne, ne! Tak si na mě nepřijdete! Položila jsem 
otázku a chci slyšet vaši odpověď! Řekla jsem vám, co pro mne učinil můj Pán. Teď povězte vy, co 
pro vás učinila vaše nevěra!“ Řečník upadl do rozpaků.… 

Slovo Otce Jiřího

V souvislosti s Velikonocemi, při kterých také obnovujeme svoji víru, nás určitě vždycky 
napadne, proč je věřících v Boha tak málo a také, jak a co se má udělat, aby člověk uvěřil? 

Víra je vždycky spojená s láskou, protože lásku není možné dokázat. Láska se může jen věřit. 
Druhý může přinést tisíc “důkazů” lásky, ale pokud mu nebudeme věřit, žádný nepřijmeme. Pokud 
však druhému důvěřujeme, pak nám stačí jako “důkaz” jeho život ve všech jeho odstínech. Víra, to 
je vlastně citlivost a vnímavost na lásku. A tuto citlivost má každý člověk rozvinutou v jiné míře. 
Někomu stačí málo, jiný zase hledá ten skutečně pravý “důkaz”, aby mohl uvěřit.



Možná si to ani neuvědomujeme, ale naše křesťanská víra je veliký dar. Vnímáme díky ní 
lásku Pána Ježíše. O Velikonocích za tento dar spolu s celou církví společně poděkujme a prosme, 
aby srdce všech lidí byla citlivá a vnímavá na projevy lásky lidí i Boha a dokázala jim věřit.

Důležitá praktická informace související s 
Naše farnost oslaví v příštím roce 880 let od postavení svého kostela svatého Martina olo-

mouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Jeho záměr, postavit v obci Blansko kostel, je zazname-
nán ve staré kronice Vyšehradské k roku 1136.  Díky archeologickému průzkumu u kostela z roku 
2017 se zjistilo, že na místě kostela stála ještě starší (asi dřevěná) stavba už v polovině 11. století 
(tedy kolem roku 1050). Naše farnost je tedy křesťanskou komunitou, s nepřetržitou tradicí trvající 
téměř 970 let! Při této příležitosti bychom chtěli ve spolupráci s městem Blansko vydat sborník, 
který by zachytil širokou škálu příspěvků vážících se k tomuto výročí.

Zároveň se rozhodlo, že bude (po téměř 20 letech) vymalován interiér kostela. Malování je 
naplánováno ve dnech 11.3. (pondělí po 1.neděli postní) až 11.4. (čtvrtek před Květným pátkem). Z 
tohoto důvodu bude v tomto období kostel pro veřejnost uzavřen! Fungovat bude jen “dětská 
kaple”, kde bude svatostánek a eucharistie. Čtvrteční eucharistické adorace budou proto probíhat v 
dětské kapli v kostele. Na KD svatostánek nebude.

O sobotě  9.3. a pak neděli 10.3. odpoledne proběhne postupné vyklizení interiéru kostela a 
zároveň přestěhování na Katolický dům. Na Katolickém domě budou probíhat všechny plánované 
bohoslužby (včetně křížových cest) ve velkém sále. Přísálí bude sloužit jako “dětská kaple”. Na 
balkón bude umožněn přístup jen varhaníkovi a sboru. “Presbytář” bude na jevišti. Sakristie pro 
kněze i ministranty bude v prostorách za jevištěm. Katolický týdeník a svěcená voda budou na 
pultu v šatně. Zpovídat před bohoslužbami se bude v kanceláři č.2 (hned za vchodem na KD).

Prosím o pozornost všechny, kdo mají zamluvené úmysly na mše svaté v tomto období: při 
mši svaté se neponesou obětní dary, nebude tedy obětní průvod!

Bezbariérový přístup (zejména pro kočárky) bude zajištěn kolem Charity (sousedního Okna 
dokořán) a následně vstupem od Orla do přísálí.

Počítejte prosím s tím, že budete muset - zejména mladší  - při bohoslužbách stát. Židlí je sice 
na KD dost, ale místa ne. Věříme, že budou stačit v neděli obvyklé 2 mše svaté, abychom se všichni 
na nich mohli vystřídat. Pokud by se o první neděli v těchto podmínkách (17.3.) ukázalo, že jsou 
prostory nedostatečné, budou v dalším období bývat 3 mše svaté (třetí místo Olomučan).

Uklízecím skupinám děkujeme za službu i během tohoto období. Informace o úklidu KD 
podá paní Rittrová.

POZVÁNKY 

Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

V sobotu 23.2. se bude konat na Katolickém domě setkání všech, kdo jakkoli slouží ve farnos-
tech našeho děkanátu. Začne v 8:30 duchovním slovem, následuje přednáška Otce Romana 
Kubína, biskupského vikáře pro pastoraci a Otce biskupa Pavla Konzbula, generálního vikáře naší 
diecéze. O přestávce zajištěno občerstvení. Setkání bude zakončeno v poledne mší svatou.

Postní duchovní obnova naší farnosti

Letos povede postní duchovní obnovu naší farnosti Otec Tomáš Žižkovský, kaplan na Mamre 
(Diecézní centrum života mládeže v Osové Bitýšce).

Pátek 8. 3.

* 16:30 přednáška pro mládež (Lotos) 
* 17:45 mše svatá pro děti (kostel) 
* 18:30 Večery mladých pro mládež  (Katolický dům)

 malováním interiéru kostela



Sobota 9. 3.

*   8:30 1. přednáška pro všechny (velký sál KD) 
*   9:30 přestávka (občerstvení - malý sál KD, svátost smíření - kancelář č.2 KD)
* 10:00 2. přednáška pro všechny (velký sál KD)
* 11:30 mše svatá a rozeslání (kostel) 
* 15:00 vyklízení kostela a příprava Katolického domu - brigáda

Doprovodný program (sobota 9. 3.):
Školáci *  8:30 - 11:15  katecheze, hry, modlitba a  občerstvení (Lotos)
Předškolní *10:00 - 11:15  katecheze Dobrého Pastýře (Senior point)

Neděle 10.3.

*  14:30 Křížová cesta   
*  15:00 vyklízení kostela - dokončení

Pastorační návštěva kardinála Dominika Duky a f

V neděli 16. 6. - na slavnost Nejsvětější Trojice - navštíví naši farnost duchovní rádce 
Kolpingova díla ČR, pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. V této souvislosti bychom 
oslavili Farní den, který nahradí tradiční červnové Garden party. 

Otec kardinál Dominik bude sloužit mši svatou v 10:00 hod v kostele a po ní by chtěl pobese-
dovat s přítomnými. Na poledne bude pro všechny farníky připravena na farním nádvoří mimořád-
ná farní kavárna spojená s obědem a posezením.

Po občerstvení bude farní den pokračovat slavnostním požehnáním nového komunitního 
domu Lotos, zasvěceného našemu slavnému misionáři, svatému Vojtěchovi. Požehnání bude 
spojeno s možností prohlídky domu. Otec kardinál přitom vykoná vizitaci Kolpingovy rodiny 
Blansko. Další program bude ještě upřesněn, jedná se o možnost vystoupení Martini bandu, proto-
že v letošním roce oslaví naše chrámová schola  50 let své existence.

Jáhenské svěcení

V letošním roce se bude konat v sobotu 22.6. v Brně v katedrále mše svatá s kněžským a 
jáhenským svěcením. Deo dante byl měl přijmout jáhenské svěcení také bohoslovec naší farnosti, 
Martin Mokrý. Proto také srdečně všechny farníky na tuto slavnost zveme! Začíná v 9:00 hod.

V neděli na to, 23.6., oslavíme Boží Tělo mší svatou na farním nádvoří v 10:00 hod. D.D. 
jáhen Martin po ní udělí v kostele svátostné požehnání. Jako jáhen již bude smět žehnat při liturgii. 
Další rok stráví v jáhenské službě ve farnosti, kterou mu přidělí Otec biskup. Poté, opět Deo dante, 
by měl přijmout kněžské svěcení a být zařazen do prebyteria naší diecéze.

A konečně - opět Deo dante - by v témže roce 2020 měl při bohoslužbě svěcení kněží přijmout 
jáhenské svěcení další náš bohoslovec Jiří Dyčka.

Adorace v kapličkách

Také letos (o sobotách nebo nedělích) se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba 
(adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za naši farnost. Prosíme zejmé-
na místní o zapojení se.
10. 3. Penzion Písečná 7. 4. Senior centrum 4.5. Spešov
1. 6. Olomučany 7. 7. Lažánky   3. 8. Ráječko 15. 9. Olešná 

Pozvánky zejména pro děti a mládež

arní den

Křížová cesta – neděle 7. 4.  
Školáci povedou pobožnost křížové cesty. Začátek ve 14:30 v Katolickém domě. Sraz ve 

14:15 před KD.



Týden modliteb za mládež: 7. - 12. 4. 
Srdečně zveme mládež od 6. tříd a prim ke společné modlitbě každý večer v tomto týdnu. 

Koná se  Bližší info 
na netu.
Diecézní setkání mládeže – sobota 13. 4.

Mladí (12-26 let) jsou zváni na setkání s Otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v sobotu 
13. 4. od 8:30 do Brna. 

Bližší info na netu.
Zelený čtvrtek – 18. 4.

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 18. 4.

Po obřadech Zeleného čtvrtku jsou žáci 4. - 7. tříd zváni k připomínce velikonoční večeře 
v době, kdy žil Ježíš. Společně také prožijí modlitbu v „Getsemanech“ a budou mít možnost 
přespat na Staré faře. Závěr akce v pátek ráno.
Velký pátek – 19. 4. 

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 12+ z naší farnosti. 

Den maminek a divadlo eděle 12. 5.

Spojením divadelníků Společnosti katolického domu (Drakaťáku) a Kolpingovy rodiny 
Blansko se podařilo nacvičit divadlo. Srdečně zveme všechny maminky a jejich rodiny! 
Začátek bude v 10:00 po mši svaté.

Setkání dětí navštěvujících náboženství v blanenském děkanátu – úterý 21. 5. Ostrov 

Noc kostelů – pátek 24. 5.

v kostele vždy v 19:00 hod (a nebo po večerní mši svaté) na Senior pointu.

Program bude upřesněn na: http://brno.signaly.cz  Společnou jízdenku 
hradí farnost, sraz je v 7:20 na obou vlakových zastávkách v Blansku. 

Děti, které navštěvují ve školním roce náboženství mají připravenou odměnu. Nebude to 
tentokrát farní výlet, ale setkání s kamarády z půlky našeho okresu. V Ostrově bude připravený 
zajímavý program a oběd. 

Také letos nebude chybět program pro děti, výstup na věž, mše svatá a adorace. Novinkou 
budou krátké koncerty, převážně v podání žáků blanenských škol a netradiční prohlídka kostela. 

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 15:00 hod. Ve tři hodiny vyjdou směrem ke hřbitovu starší skauti obou blanen-
ských 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.

– n

Klub  aktivních  seniorů  Blansko - KLAS



Farní kavárna 2019

Letošní farní kavárnu zahájíme až po Velikonocích, a to v neděli 28.4. po druhé mši svaté. 
Děkujeme už předem všem 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.  

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 kaplan, premonstrát Otec Metoděj Lajčák. Podrobnosti na www.ve-
cerymladych.cz   Nejbližší setkání: V pátek 8.3. v Blansku (v rámci postní farní duchovní obnovy). 

Farní pouť  - 8. 5. 2019

Naše farnost připravuje na úterý 8. 5. (státní svátek) tradiční pouť. Navštívíme tentokrát 
východní Čechy.  Podrobnosti a přihlášky budou včas oznámeny.

Bambifest - 17. a 18.5. 2019 

Také naše farnost a spřátelené organizace se zúčastní festivalu volného času. Jste srdečně 
zváni na bohatý program.

Farní splutí Svitavy

Na neděli 28. dubna připravuje opět naše farnost a outdoorový klub Kolpingova rodiny pro 
všechny naše rodiče s dětmi tradiční splutí řeky Svitavy od nádraží v Blansku do Babic se zastáv-
kou u studánky Pod hradem na občerstvení. 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   

Společnost katolického domu ZVE...

 1.3.2019 * 20:00 * Šibřinky 

Maškarní ples pro dospělé a znovuzrození tradice. Program připravuje Drakaťák a hudbu 
zajistí kapela Sprint.

3.3.2019 * 14:00  * Dětský karneval

Ve spolupráci s Kolpingovou rodinou zveme na den plný her, tance a masek.

12.3.2019 * 18:00 * Peníze nebo život

Přednáší náš pan farář Otec Jiří Kaňa. Zvána je široká veřejnost.

Diecézní katechetické centrum ZVE...

Postní duchovní obnova v katedrále

Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě.

Obnova začne mší svatou v 17.30 hodin, následuje promluva inspirovaná papežskou exhorta-
cí Gaudete et exsultate a na závěr (do 22.00 hodin) proběhne Nikodémova noc (adorace a příležitost 
k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření – www.nikodemovanoc.cz).

Program
8. 3. Odvaha ke změně – P. Martin Hönig
15. 3. Umění rozlišovat – P. Jakub Tůma
22. 3. Nástrahy na cestě – jáhen Miroslav Kulifaj
29. 3. Blahoslavenství – P. Pavel Kafka
5. 4. S humorem a zápalem – biskup Pavel Konzbul



Diecézní CRSP a Rodinné centrum Blansko  ZVE...

Příprava na manželství

Brněnské Centrum pro rodinu a sociální práci nabízí přípravu na manželství v různých for-
mách (skupinovou, individuální). Časová dotace je celkem 15 hodin a kurz je rozdělen na pět 
tříhodinových nebo sedm dvouhodinových (pod)večerních setkání v týdenním či dvoutýdenním 
intervalu. Nově se také nabízí sobotní odpolední kurzy. Na tento praktický kurz navazuje duchovní 
příprava – dvě setkání s knězem. 

Prvních pět či sedm setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, 
koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyško-
lený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny 
knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím 
knězem. Na závěr se předává Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství.  
Příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých, převážně zážitkových, aktivitách. 

Kontakt: Ilona Zaplatilová, te.l: 518328816, 731604064, ilona.zaplatilova@crsp.cz. 
Podrobnosti na: www.crsp.cz/poradame/provazeni-a-poradenstvi/pripravy-na-manzelstvi/. 

Přípravu v individuálních termínech dle možností snoubenců vede Milana Vykydalová 
(736606468, milana.vykydalova@centrum.cz). Informace o přípravě na manželství najdete také 
na www.rcblansko.cz (Rodinné centrum Blansko). 

INFORMACE

Průvodce postní dobou
Katechetické centrum Brněnského biskupství připravilo i letos Průvodce postní dobou. K 

dispozici bude na stolku pod kůrem. V brožurce najdete inspirace pro každý den postní doby.

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 (5. roč.) a v Olomouci Jirka Dyčka (4. roč.). V Polsku studuje 
scholastik jezuitského noviciátu Vojta Fojt. Jáhen Jenda Musil působí na novém Arcidiecézním 
učilišti v Kroměříži. 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. (Brno - sv.Kříž), 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 sloužit druhým v duchovní službě, u Otce Jiřího se dozví víc!

Triduum v Adamově

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.  

 

Termíny: Blansko: 1. svátost smíření 1. 6. v 8:30 a 1. svaté přijímání 2. 6. v 8:45 hod. 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. 

První svaté přijímání 2019



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 Veliko-
nocích je vybereme, abychom společně pomohli hladovějícím. V roce 2018 jsme opět pomohli 
například zaplatit několika chudým dětem školu v přírodě, školní výlet, školní obědy i učební 
pomůcky.  Děkujeme!

LoToS

Díky Bohu se podařilo koncem listopadu 2018 zdárně zkolaudovat novostavbu komunitního 
domu LOTOS. V současnosti už se v něm rozbíhají aktivity, které dosud probíhaly na Staré faře a 
přidávají se i úplně nové.V předjaří bychom chtěli ještě dokončit úpravy zahrady v bezprostředním 
okolí domu.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

** 8.- 9. března 2019, kostel a Katolický dům
Program farní duchovní obnovy na začátku doby postní najdete v článku. 

** 20. března 2019, 17:45 hod., KD Blansko
** 12. května 2019, 10:45 hod., kostel Olomučany
Svátost nemocných budeme letos na jaře udělovat v Blansku na Katolickém domě. Současně 

při mši svaté oslavíme slavnost svatého Josefa. Prosíme všechny, kdo znáte nepohyblivé nemocné, 
abyste je přivezli, pokud to jen půjde, na mši svatou a udělování svátosti nemocných. Svátost 
nemocných je určena pro katolíky bez rozdílu věku, s fyzickými i duševními problémy, vážnějšími 
nebo dlouhodobými. 

V Olomučanech se bude udělovat až po Velikonocích v neděli 12. května.
Zájemce o individuální přijetí (v domácnostech, v nemocnicích apod.) nahlaste Otci Jiřímu.

Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí zejména mládež a 
všem předem děkujeme za pomoc! Letos se bude kostel uklízet po malování. Termín proto bude 
upřesněný podle zakončení prací. 

** 12. dubna 2019, 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. 

** 13. dubna 2019, 8:30, Brno - katedrála
Podrobnosti v článku. 

** 13. dubna 2019, 9:30 - 12:00, Jedovnice
** 14. dubna 2019, 14:30 - 17:30, Blansko (kostel a KD)
Na Květnou neděli budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě kněží našeho děkanátu, 

vypomohou jim kněží: O. Karel Hanslík z Vranova a O. Josef Večeřa z Obřan.

 dubna 2019     **  9:00  Brno, Petrov   ** 19:00 Blansko
Velký pátek * 19. dubna 2019 (postní den)                  ** 19:00 Blansko

. dubna 2019                                ** 21:00 Blansko
**  7:00 a 8:45 Blansko  ** 10:45 Olomučany         

V neděli si přineste  k požehnání velikonoční pokrmy. Do sakristie můžete také přinést peníze, 

Postní duchovní obnova 

Svátost nemocných - společné udělování  

Velikonoční úklid 

Květný pátek ve Sloupě

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem

Velikonoční svátost smíření 

Velikonoce: 

        Zelený čtvrtek * 18.

Bílá sobota  * 20
Velikonoční neděle * 21. dubna 2019         



které jste v rodinách ušetřili během postní doby pro lidi o hladu. Rodiny s dětmi prosíme, aby si v 
neděli po mši svaté vyzvedly svíčku-vajíčko k modlitbám za duchovní povolání.

** 27. dubna 2019
Skauti naší diecéze oslaví svátek svého patrona svatého Jiřího na pouti v Třebíči..

** 28. dubna 2019, 9:30, od nádraží v Blansku
Podrobnosti budou včas oznámeny.

** 1. května 2019, kaple  Senetářov
Další ročník pouti mužů do Senetářova. 

** 8. května 2019, Broumov
Podrobnosti budou včas oznámeny.

** 12. května 2019, 10:00, Katolický dům
Farnost ve spolupráci se SKD a KR Blansko zve maminky a jejich rodiny na divadlo! 

** 8. června 2019, 18:00, kostel Křtiny
 Pěší poutníci vyrážejí ve 14:00 od Staré fary přes Klepačov. Autobus pojede v 16:30 od Billy. 

** 21. května 2019 (úterý), Ostrov
Podrobnosti v článku a v ohláškách.

** 24. května  2019, 16:00-22:00, kostel  a farní nádvoří Blansko
Program najdete na našich stránkách a na stránkách www.nockostelu.cz

** 2. června 2019, 8:45, kostel Blansko 

** 16. června 2019, 10:00, Blansko
Pastorační návštěva pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky a požehnání Lotosu.

** 22. června  2019, 9:00, Brno - katedrála 
Jáhenské svěcení přijma náš bohoslovec Martin Mokrý.

** 23. června  2019, 10:00, 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. Svátostné 
požehnání na závěr v kostele udělí (D.D. jáhen) Martin Mokrý.

Všem požehnanou dobu postní i velikonoční!

Příští číslo vyjde před prázdninami.

Skautská oslava  svatého Jiří  

Jarní splutí Svitavy  

Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu

Farní pouť 

Den maminek 

Křtiny - zásvětná pouť

Setkání dětí z náboženství blanenského děkanátu

Noc kostelů 2019

První svaté přijímání

Farní den: 

Jáhenské svěcení 

Boží Tělo


