
Slovo Otce Jiřího

Naše farnost si v roce 2020 připomene 880 let od 
postavení kostela olomouckým biskupem Jindřichem 
Zdíkem. Zároveň si připomene symbolických 970 let své 
existence - s odkazem na archelogické objevy u kostela 
pocházející z poloviny 11. století. 

Tato výročí si připomeneme zejména při slavnostech 
Vítání svatého Martina (2019 a 2020). 

Za hlavní úkol jsme si však dali vydání brožury         
o kostele svatého Martina v tematické řadě města Blansko 
Zdík. Obsahovat bude zejména archeologickou stať, dále 
články o zvonu Poledník, historické dokumenty vážící se   
k dějinám kostela a města Blanska        
a podobně. V této souvislosti bych chtěl 
poprosit pamětníky o zapůjční historic-
kých fotografií exteriéru nebo interiéru 
kostela.

V průběhu měsíce června nás čeká 
několik významných událostí. 

V neděli 16.6. přivítáme v naší 
farnosti pražského arcibiskupa, 
kardinála Dominka Duku. 

Přijede na pastorační návštěvu 
jako duchovní správce Kolpingova díla 
ČR, v jehož rámci působí i naše 
K o l p i n g o v a  r o d i n a  B l a n s k o .  
Kolpingwerk založil německý kněz 
Adolph Kolping již v roce 1850 na 
podporu vzdělávání a uplatnění 
řemeslných tovaryšů v dobách krize.

Otec kardinál požehná nový dům 
„Lotos“, který byl vybudován naší 
farností za podpory evropských fondů IROP a MMR ČR v rámci projektu „Farní zahrada – škola 
pro život“ v letech 2017-2018.

Při mši svaté (v 10:00) požehná také nový deskový obraz sv. Martina v presbytáři kostela a 
desátkové růžence, které v těchto dnech upletly ruce mnoha velkých i malých dobrovolníků. 
Rozdávat se budou, spolu s pamětními obrázky, účastníkům slavnosti u východů z areálu.



Po mši svaté bude na farním nádvoří pro všechny přítomné připravené jídlo, na způsob 
společné Garden party a Farní kavárny. Otec kardinál přitom pobeseduje se zástupci nejrůznějších 
farních aktivit. Během oběda bude možno si také prohlédnout prostory domu “Lotos”.

Ve 14:00 hod je připraven dvojí program: v kostele přednáška archeologů shrnující 
archeologické výkumy v kostele a jeho bezprostředním okolí za poslední léta a na Katolickém 
domě profesionální divadlo Víti Marčíka s názvem Kolotoč pohádek pro malé i velké.

Na památku si budou moci návštěvníci slavnosti zakoupit hrnek s logem, propisku nebo 
pamětní placku. Důležitá informace ohledně parkování: Díky vstřícnosti Správy a údržby silnic 
Blansko mohou účastníci této akce parkovat na dvoře “silničářů” - provoz usměrní naši pořadatelé.

Druhou významnou událostí bude jáhenské svěcení našeho bohoslovce Martina Mokrého 
v sobotu 22.6. v Brně v katedrále. Na tuto mši svatou v 9:00 všechny srdečně zvu!

Martin se hned po návratu z římských studií odebere s dalšími svěcenci na přípravná 
duchovní cvičení a těsně před svěcením složí do rukou Otce biskupa přísahu a vyznání víry.

S naší farností se po svém svěcení Martin víceméně rozloučí... Otec biskup jej pošle na 
jáhenskou praxi do některé z farností naší diecéze. Za jeho svěcení poděkujeme v neděli 23.6.        
o slavnosti Těla a Krve Páně při mši svaté na farním nádvoří (v 9:00). Po mši svaté půjdeme do 
kostela průvodem s Nejsvětější svátostí, kterou již ponese novosvěcenec Martin a v kostele nám 
také poprvé požehná. Do průvodu zveme také družičky s košíky a okvětními lístky na cestu.

Po slavnosti bude na nádvoří farní kavárna, kterou připravuje Spolčo 12+ . Děkujeme!

Další aktivity a pozvánky, ať už v rámci farnosti nebo jinde najdete dále v článcích (a nejsou 
samozřejmě zdaleka všechny...). Jejich smyslem není stihnout toho co nejvíc, ale setkat se s lidmi, 
ať už známými nebo novými, obohatit vzájemné vztahy a rozdělit se o něco krásného!

S poděkováním za všechnu vaši podporu farnosti  a s požehnáním 

Otec Jiří

POZVÁNKY

Misijní koláč, pouť a kavárna 8 . - 9. 6.
Misijní klubko zve na pečení dobrot pro misie v sobotu 8. 6. 2019. Sejdeme se v 8 hodin na 

Lotosu, po pečení a dopoledním programu se společně naobědváme jako misionáři a ve 13 hodin se 
vydáme na pěší pouť do Křtin. Po mši se vrátíme autobusem nebo auty, opečeme párky a ještě před 
spaním na Lotosu se v kostele pomodlíme za misie.

V neděli půjdeme na ranní mši svatou a po ní připravíme misijní farní kavárnu, výtěžek bude 
patřit misiím. Zúčastnit se můžete celé akce, nebo jen její části, přihlášky do středy 5. 6. 2019.

Za misijní klubko Šárka Daňková, sarka.dankova@email.cz

Nežij vteřinou - sobota 8.6.
Policie  ČR zve zejména motorkáře na dopravně preventivní akci do Sloupa. V areálu u jesky-

ně proběhne pestrý program a na závěr také modlitba za zemřelé.

Noc kostelů 
Opět nabídneme program pro děti i dospělé. Novinkou letošního roku bude vystoupení žáků 

ZUŠ Blansko, ZŠ Salmova Blansko, našeho MartiniBandu a Schola charismatica Blansko. Po mši 
svaté, která začne až v 18:30 (!)  se uskuteční netradiční přehlídka kostelních předmětů a zařízení. 

Dobrovolnou úklidovou skupinu prosíme o úklid kostela až v sobotu. Díky!

  

– pátek 24. 5.



KEFASFEST - Dolní Kounice, areál bývalého kláštera Rosa coeli
Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání na         

8. ročníku letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest v přírodním areálu kláštera v Dol-
ních Kounicích o víkendu od 21. do 23. 6. 2019. 

V sobotu 22.6. vystoupí v 11:00 také naše kapela aKamarádi. Srdečně zveme!

Lovci pokladů 1.– 5. 7. 2019
vedoucí: Víťa Šebela
Pro děti od 7 do 10 let. Klubovna na Růžové.

Piráti 8. – 12. 7. 2019
vedoucí: Ríša Manoušek
Pro děti od 8 do 11 let. Klubovna na Růžové.

Skrytý svět 15. – 19. 7. 2019
vedoucí: Jana Tesařová
Pro děti od 8 do 12 let. Klubovna na Růžové.

Survival skutečně! 22. – 26.7. 2019
vedoucí: Jan Pořízek – Bobr
Pro mladé od 11 do 15 let. Klubovna na Růžové.

Jak vycvičit draky 29. 7. – 2. 8. 2019
vedoucí: Jana Sýkorová
Pro děti od 5 do 11 let. Klubovna v Šebrově.

Ronja, dcera loupežníka 19. – 23. 8. 2019
vedoucí: Anička Nečasová
Pro děti od 7 do 11 let. Klubovna na Staré faře. 

Vždy od 6:30 do 16:30 hod. Cena 1600,00  na 5 dní. Další informace na www.skautbk.cz 

VELEHRAD 2019 - 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 vyvrcholí večerním koncertem Dobré vůle. 

Katolická charismatická konference 2019
Uskuteční se ve dnech 10. až 14. 7. na výstavišti v Brně. Tématem pro letošní rok je: „Zůstaňte 

v mé lásce.“ (Jan 15,9). Program konference a další informace na www.konference.cho.cz

Muzika pro Karolínku
Do tradičního letního hudebního festivalu se zapojí také Společnost Katolického domu. 

Zajišťuje vystoupení hudebníka Voxela ve středu 31.7. v 19:00 na zámeckém nádvoří.

Pazourkova letní škola archeologie
Jste nadšenci do archeologie a historie? Máte rádi pravěké i historické památky? Chcete zažít 

vzrušení z jejich objevování, získat nové zkušenosti a dozvědět se, jak se žilo v pravěku?

Zúčastněte se Pazourkovy letní školy archeologie, organizované Muzeem blnenska a zkuste 
si práci archeologa na vlastní kůži. V průběhu tří dnů na vás čeká práce v terénu i v laboratoři, 
navštívíme spolu archeologickou lokalitu (tou je areál farní zahrady - pozn. red.), naučíte se 
rozpoznávat artefakty z různých období pravěku a středověku, identifikovat archeologické 
památky přímo v terénu a dozvíte se, co je potřeba k jejich ochraně.

Příměstské tábory skautského střediska Světla pro skauty i neskauty



Školou vás provedou archeologové muzea: Mgr. Marek Novák a Bc. Nikola Nováková. 
Termín: 1.–3. 8. 2019, věk 10–99 let, poplatek 500,-/osobu, kapacita omezena. Bližší informace a 
přihlášky na: www.muzeum-blanenska.cz/akce a na telefonu: 601090503.

Farní tábor “Letňáky” je i letos připraven pro školáky ve věku 7-14 let na faře v Újezdě u 
Brna. Termín je od 19. do 25. 8. 2019. Tábor proběhne již tradičně s farností Holešov. 

Přihlašování je již uzavřeno, jen náhradníci. Více informací a přihlášky na samostatných 
stránkách tábora (www.jarnakyblansko.wz.cz/aktualne.php). Jménem všech vedoucích děkuji za 
každou podporu a modlitbu! Vedoucí Káťa Změlíková

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 obo-
hatit 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. 
Těší se:  Otcové Juris a Tomáš a také tým. Přihlašování: http://brno.signaly.cz/mamre/?p=4685

Nabízí mládeži od 12-ti let letní táboření u řeky Salzy v podhůří rakouských Alp s pěší a 
vodáckou turistikou.  Termín: od pondělí 19. do neděle 25. 8. 2019. 

Táboříme v prostorném kempu s kompletním sociálním vybavením ve vlastních stanech. 
Vaření ve skupinkách samostatně v krytém prostoru. Akce je hrazena převážně z prostředků 
Kolpingovy rodiny, příspěvek účastníků: členové KR 2000,- Kč, nečlenové 3000,- Kč. V ceně je 
šest nocí v kempu, doprava, vypůjčení kompletního vodáckého vybavení. Dotazy a přihlášky 
směřujte na:  kolping.blansko@seznam.cz  Uzávěrka přihlášek: do 30. června 2019.

Diecézní pouť rodin 
Již 16. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou - klášteře a na Zelené hoře proběhne pod 

záštitou brněnského biskupa Vojtěcha v sobotu 31. 8. 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.

Sestry boromejky zvou na pomoc...
Sestry boromejky nám poslaly tuto pozvánku pro děvčata na akci Modlitba a služba pro dívky 

od 15 do 30 let a na duchovní cvičení od 17 do 30 let o letních prázdninách 2019:

1. V Moravských Budějovicích (okr. Třebíč) od 1. 7. do 7. 7. 2019 na téma: 
„Blahoslavení milosrdní…“ Modlitba a služba se sestrami boromejkami.

2. Na Hutisku – Solanci v Beskydech od 27.7. do 1. 8. 2019 na téma: “Bože, proč jsi mě 
stvořil?“ Exercitátor: P. Josef Čunek

3. V Hlubokých Mašůvkách u Znojma od 25. 8. do 30. 8. 2019 na téma: “Marie a 
Marta…aneb napětí mezi modlitbou a prací.“ Exercitátor: P. Lukáš Bakajsa

S.M. Vincenta Kořínková, boromejka, kontakt: www.boromejky.cz

Děti, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou zvány na setkání s Otcem 
biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Setkání se plánuje na čtvrtek 26. 9. 2019. Bližší informace 
na www.brno.biskupstvi.cz/kc  Prosíme rodiče dětí, aby je včas přihlásili. Z Blanska pojede naše 
skupina spolu vlakem s dospělým doprovodem. 

Letňáky

Mamre týden 25. - 30. 8. Abrahám

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny

Diecézní setkání prvokomunikantů



INFORMACE

 
První svátost smíření bude už v pátek 31.5. v 16:00 v kostele. Zpovídat rodiče a příbuzné 

přijdou Otec Bohumil z Bořitova a Otec Jan z Rájce. Srdečně zveme celou skupinu dětí a rodičů už 
na křest jejich kamaráda Jeníka v 15:30 hod.

První svaté přijímání se uskuteční v neděli 2.6. při mši svaté v 8:45 hod. Po ní následuje farní 
kavárna, při které zasedne Otec Jiří s prvokomunikanty ke stolu v podloubí.

Také letos mohli rodiče strávit čas mezi páteční přípravou a dětskou mší svatou na woksho-
pech na Staré faře - a tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kdo tyto dílny rádi a obětavě vedli!

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:  
1. 6. Olomučany, 7. 7. Lažánky, 3. 8. Ráječko, 14. 9. Olešná. Časy budou upřesněny.

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!

Slovo papeže Františka:

JEŽÍŠŮV POKOJ JE OSOBA, JE TO DUCH SVATÝ!
Ještě v den svého zmrtvýchvstání Ježíš přichází do večeřadla a jeho pozdrav zní: „Pokoj vám. 

Přijměte Ducha svatého“. To je Ježíšův pokoj – je to Osoba a velký dar. A když je v našem srdci 
Duch svatý, nikdo nám pokoj nemůže vzít. Nikdo! To je pokoj konečný! V čem spočívá náš úkol? 
Uchovávat tento pokoj. Chránit ho! Tento pokoj je obrovský, není to můj pokoj, ale pokoj jiné 
Osoby, která mi ho dává. Osoby, která je v nitru mého srdce a celý život mne doprovází. Tento pokoj 
mi dal Pán.  Tento pokoj dostáváme křtem a biřmováním, ale zejména jej dostáváme tak, jako když 
dítě dostává dárek, bezpodmínečně a v otevřenosti srdce. Ducha svatého si máme hlídat, aniž 
bychom ho uvěznili v kleci, a máme tento „velký Boží dar“ prosit o pomoc.

Jestliže máte tento pokoj Ducha, máte-li Ducha ve svém nitru a jste si toho vědomi, ať se vaše 
srdce nechvěje a neděsí. Jste v bezpečí! Pavel říká, že musíme projít mnohým soužením, abychom 
vstoupili do Božího království. Každý z nás má tolik trápení, většího či menšího…“Ať se však vaše 
srdce nechvěje a neděsí“ – v tom spočívá Ježíšův pokoj. Přítomnost Ducha působí, že naše srdce 
přebývá v pokoji. Není umrtvené, nýbrž je v pokoji. Je si všeho vědomé, ale zůstává v pokoji – onom 
pokoji, který nám dává pouze Boží přítomnost.

Papež František 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE.

** Pátek 24. května 2019 v mnoha kostelích po ČR i v zahraničí. Více k programu v našem 
kostele na www.nockostelu.cz

** Sobota 8. června 2019, 18:00, kostel Jména Panny Marie. Zásvětná mše svatá naší farnosti. 

První svaté přijímání 2019

Noc kostelů 2019

Křtiny - pouť



Autobus od Billy v 16:30 hod, pěší poutníci sraz ve 13:00 hod u Staré fary.

** Neděle 16. června  2019, 10:00 hod. Podrobnosti v úvodním článku.

** Sobota 22. června  2019, 9:00, katedrála v Brně na Petrově. Otec biskup bude při mši svaté 
světit kněze i jáhny - mezi nimi našeho bohoslovce Martina. Podrobnosti v úvodním článku.

** Neděle 23. června  2019, 9:00, kostel/farní dvůr Blansko. Rodiče prosíme, aby vypravili 
děvčata za družičky. Další podrobnosti v úvodním článku.

Olomučany
** Neděle 30. června 2019, 10:45, kostel Olomučany. Slavná mše svatá ke cti Božského 

Srdce Páně, kterému je kostel zasvěcen.

** Neděle 26. května 2019 - na podporu křesťanů na Blízkém Východě.
** Neděle 9. června 2019 (slavnost Seslání Ducha svatého) - na službu Charity 
** Neděle 30. června 2019 - na naše bohoslovce.

 Děkujeme za vaše dary!

** Čtvrtek 20. června 2019, od 14:30 do 17:45 hod. Večerní adoraci povedou děti z přípravy 
na 1.svaté přijímání. Prosíme rodiče, aby vypravili školáky a motivovali studenty k důležitosti 
svátosti smíření!

** Čtvrtek 20. června 2019, od 17:45 hod. Adoraci povedou školní děti.

** Neděle 7. července  2019, 10:30, kaple Blansko-Lažánky. V Lažánkách se bude slavit v 
kapli mše svatá ke cti svatých Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcená. 

** Neděle 11. srpna  2019, 10:00, kostel Panny Marie Bolestné. Zásvětná mše svatá naší farnosti.

** Sobota 7. září 2019, 18:00, kostel Narození Panny Marie.  Zásvětná mše svatá naší farnos-
ti. Autobus od Billy v 16:30 hod, pěší poutníci sraz ve 14:00 hod u Staré fary.

** Neděle 15. září 2019, 15:00, Olešná u kapličky (za deště v Obecním domě). Poutní mše 
svatá ke cti Panny Marie Bolestné. Po skončení zveme k občerstvení na Obecním domě (akce 
podpořena z dotace Města Blansko).

Pastorační návštěva kardinála Dominika Duky v Blansku

Jáhenské svěcení bohoslovce Martina Mokrého

Boží Tělo a novo-jáhenské požehnání

 - pouť

Diecézní sbírky při bohoslužbách

Zpovídání před prázdninami - zejména pro školáky a studenty!

Eucharistická adorace vedená školáky

Lažánky - pouť

Sloup - pouť

Vranov - pouť

Olešná - pouť


