
Slovo Otce Jiřího
Díky Bohu jsme dostali v posledním desetiletí dar prostor ke scházení a rozvoji našeho spole-

čenství (2009-2011 nová fara a 2016-2018 komunitní dům Lotos).

V následujících letech bude naši činnost určovat zejména výročí 880 let od postavení kostela a 
symbolických 970 let života naší farnosti. Zaměříme se proto na naše duchovní kořeny a prořezání, 
pročištění a oživení “ratolestí”, které z těchto kořenů vyrůstají.

Děti se budou scházet na páteční “dětské” mši svaté a před ní se sejdou malé děti na 
Sedmikrásku a ministranti a schóla na schůzkách. S dospělými začneme přípravu na biřmování. Na 
podzim u nás proběhne duchovní onbova Život v Duchu, určená všem, kdo chtějí “restartovat” svůj 
duchovní život, znovu zahořet a otevřít se darům Ducha. V létě začala příprava katechumenů. V 
říjnu prožijeme s celou církví “MMM” (Mimořádný misijní měsíc). V listopadu poděkujeme za dar 
svatého Martina, našeho patrona a také za dar obnovené svobody a za všechny, kdo se pro ni, 
zejména během komunismu, obětovali. 

Pán ať nás všechny vede svou moudrostí a láskou!

S požehnáním všem Otec Jiří

Milé sestry, milí bratři, zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již deset let od chvíle, kdy 
naši diecézi poprvé v její historii navštívil Svatý otec. Pro mnohé, kdo byli přítomni, patří boho-
služba papeže Benedikta XVI. na tuřanském letišti pro více než sto dvacet tisíc poutníků ke stále 
živým vzpomínkám. Od mnoha lidí, se kterými jsem se od té doby setkal, jsem slyšel, že to pro ně 
byl hluboký zážitek a významná chvíle jejich života. 

Papež přijel, aby nás povzbudil pro každodenní život, kde se stýká naše lidství (s radostmi i 
strastmi) s šancemi života v duchu evangelia. Konkrétně s vírou, nadějí a láskou, což byla témata 
jednotlivých dnů papežské návštěvy. 

Někteří se tehdy zabývali jen vnějšími okolnostmi akce (co se kde jedlo, kolik to stálo, kolik 
policistů a záchranářů bylo ve službě) a jiní vnímali především to, co nám Svatý otec chtěl sdělit. V 
Brně Svatý otec Benedikt XVI. promlouval o naději, o kterou touží každý člověk opřít svou 
budoucnost. Z jeho homilie mi nejvíce utkvěla v paměti tato slova: „Historická zkušenost ukazuje, 
k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého 
jednání ... Je nutné svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.“  Papež se však nevyja-
dřoval jen k věcem náboženským, ale všeobecně lidským a jsem přesvědčen, že svým úhlem 
pohledu inspiroval jak katolíky či lidi vyznávající jinou víru, tak také ty, kteří se považovali za 
nevěřící.  

V pátek 27. září 2019 v 17:30 hodin bude v katedrále slavena děkovná mše při příležitosti 10. 
výročí této návštěvy . Jste na ni všichni srdečně zváni. A prosím, abyste současného papeže 
Františka provázeli ve svých modlitbách a děkovali také za jeho předchůdce.

Žehná Vám Váš biskup Vojtěch

Pozn. redakce: při zmíněné mši svaté požehnal papež Benedikt i základní kámen naší nové fary.

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI v Brně



POZVÁNKY

Společnost katolického domu ZVE...

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ZVE...

Kurz Začít znovu

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno a Společenství Naděje pořádají kurz Začít znovu 
aneb jak dál po rozvodu a rozchodu. Kurz bude zahájen v pátek 27. 9.  2019 od 18:00 do 20:30 na 
Biskupské 7 a povede jej Alena Hrbková. Zájemci zde mohou najít příležitost k načerpání a obno-
vení sil, naděje a radosti, prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu.Více informací a přihlášky: 
www.crsp.cz; www.spolecenstvi-nadeje-cz.webnode.cz

Taneční lekce pro dospělé

Budou probíhat v říjnu a září. Podrobnosti na skdblansko.cz/tanecni
Závěrečná taneční zábava v gala bude v pátek 22.11. 

Kroužky pro mládež

V Katolickém domě se schází dramatický kroužek Drakaťák a také filmový kroužek. 

FestKaťák

V sobotu 12. 10. od 17:30 bude probíhat sedmý ročník festivalu. Vystoupí známe i začínající 
kapely z Blanska a okolí. Přátelské posezení, domácí kuchyně a rodinná atmosféra spolu s 
kvalitním hudebním výkonem.

Setkání členů a příznivců SKD

V sobotu 19. 10. v 17:00 zveme na neformální posezení a besedu o spolku, s možností lépe se s 
ostatními členy poznat. K poslechu zazpívají naši členové, zajištěno občerstvení i dobré víno.

Martinské hody

Sobota 9. 11. od 20:00 tradiční zábava s kapelou Pohoda, bohatou tombolou a domácí kuchyní. 
Rezervace míst od 1.10. na skdblansko.cz/hody nebo na 721 245 190. V neděli 10.11. od 17:00 
tradiční Beseda u cimbálu s CM Grajcar z Dolních Bojanovic.

Taneční zábava 22. 11. v 19:00

Taneční večer pro širokou veřejnost v rámci závěrečné lekce pod vedením Katky a Petra 
Pohlodkových. Velký sál jako jeden taneční parket. Srdečně všechny zveme.

Koncert Báry Zmekové 23. 11. v 19:00

Jedna z nejvýraznějších mladých hudebnic, zpěvačka a multiinstrumenalistka, která se 
pohybuje mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou a jemnou elektronikou.

Koncert Pavla Helana 1. 12. v 16:00

Adventní koncert s Triem Pavla Helana. Okouzlující zpěvák, který se vyskytuje na všech 
křesťanských akcích, aby svým úsměvem potěšil a hudbou povzbudil všechny přítomné. 
Srdečně zveme celou farnost a příznivce pohodové hudby. 

Milí farníci, blíží se opět podzim a s nimi mnoho aktivit na Kaťáku. Snažíme se vybírat program 
takový, aby kultura spojovala lidi, pozvedala duši a byla pro všechny přítomné radostí. Jsme si 
vědomi toho, že akcí je spousta. O to víc si vážíme společenství a komunity, které na těchto 
setkáních vytváříme. Děkujeme za Vaši podporu - účastí, pozvánkou přátel nebo úsměvem. 
Děkuji, že se Kaťák stává čím dál víc společným farním dílem.
Martin Dyčka, předseda



Rodinné centrum Blansko, z. s. ZVE...

Diecézní centrum života mládeže MAMRE a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá 
již tradičně pro dvě skupiny Víkendový Kurz partnerství 2019 – 2020. První víkend - Skupina A: 
25. až 27. října 2019 ... a další pokračování  6. - 8. 12. 2019, 14. - 16. 2. 2020, 20. - 22. 3. 2020 (Sku-
pinu A povedou manželé Naďa a Pavel Peroutovi). První víkend - Skupina B: 22. - 24. listopadu 
2019 ... a další pokračování  7. - 9. 2., 13. - 15. 3., 24. - 26. 4. 2020 (Skupinu B povede Milana 
Vykydalová) Kurz partnerství (víkendový) probíhá formou čtyř víkendových setkání v Osové 
Bítýšce (DCŽM MAMRE). Je určen pro páry, které hledají, jak dobře prožívat období známosti a 
jak se připravovat na manželství. Program je věnován mimo jiné tématům: Poznání sebe a druhého, 
partnerské komunikaci, rozdílům mezi mužským a ženským "světem", sexualitě, praktickým 
zkušenostem z manželství apod. Každý víkend začíná v pátek večer, končí v neděli v poledne. Kurz 
je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a je i dostatek prostoru jen pro 
dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). Je nutné absolvovat všechny čtyři víkendy. Na DCŽM 
MAMRE je dále nabídka (dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby, mše 
svatá, možnost svátosti smíření). 

Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manželství, je vhodný pro všechny 
bez ohledu na jejich osobní postoj k víře. 

Kontakt, přihlášky a informace: email: milana.vykydalova@centrum.cz; mobil: 736606468. 
Kurz má omezenou kapacitu - neváhejte s přihláškou. 

KLAS  ZVE...
Od září bude pokračovat setkávání KLubu Aktivních Seniorů ve farním sále. Scházíme se 2x 

za měsíc (o 2. a 4. pondělí) od 15:00 do 17:00 hodin. V první části setkání hlavní téma a v druhé 
části procvičování paměti, slovní zásoby a koncentrace. Srdečně zveme všechny zájemce.

Biskupství brněnské ZVE...

Benfiční koncert pro Bulharsko

V Bulharsku slouží už od roku 1994 (letos tedy 25 let!) skupina kněží - salesiánů z České 
republiky ve dvou městech: Kazanlak a Stará Zagora. Věnují se zejména romským dětem, které žijí 
v příměstských čtvrtích. Ve Staré Zagoře se rozhodli salesiáni postavit za městem v blízkosti rom-
ské čtvrti komplex kostela a školy. Na stavbu vybírají peníze od dárců, pomáhají jim i dobrovolní 
řemeslníci z Čech a Moravy, kteří tam přijedou třeba na celý týden. Mezi kněžími je Otec Petr 
Cvrkal z Boskovic a nejstarším je Otec Petr Němec, který i ve svých 70 letech dokáže neúnavně 
sloužit a věnovat se dětem a potřebným.

V sobotu 14. září 2019 od 16:00 se v Denisových sadech v Brně uskuteční benefiční koncert 
na podporu těchto salesiánských misií v Bulharsku. Výtěžek podpoří projekt výchovy a vzdělávání 
nejchudších dětí ze Staré Zagory. Vystoupí: 16:30 Miracle; 18:00 W.X.P.; 19:30 Okno; 21:00 
Aristo Quartet. Bližší info:  František Jeleček, jelecek@biskupstvi.cz, 602 773 722

Pozn. redakce: V Blansku přivítáme jednoho z těchto salesiánských misionářů v neděli 
1., abychom se dozvěděli víc o jejich službě a mohli je také podpořit! Po druhé mši svaté s ním 

bude beseda v rámci mimořádné farní kavárny.

INFORMACE ze života naší farnosti

Proč? S trochou nadsázky se dá říct, že tento typ duchovní obnovy je určený zejména těm, 
kdo chtějí “restartovat” svůj křesťanský život, znovu se nadechnout, zapálit vyhořené srdce a 

Víkendový kurz partnerství 2019 - 2020

Duchovní obnova Život v Duchu
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podobně. Je to náročná obnova, vyžaduje poctivou účast na všech deseti setkáních a denně věnovat 
půlhodinku Božímu Slovu...

Podrobnosti najdete na našich stránkách (www.farnostblansko.cz). Z nich vyjímáme:

Cílem tohoto semináře je pomoci účastníkům, aby zakusili nově vylití Ducha svatého, které-
ho přijali ve křtu (biřmování). Zkušenost ukazuje, že život člověka se neobnoví tolik novými 
poznatky, které přijímá rozum jako spíš novými či obnovenými vztahy, což realizuje srdce. V 
centru semináře nestojí odevzdání lidského života Bohu, nýbrž Boží působení na člověka. Ne tedy 
to, co „uděláme my“, ale to co Bůh daruje nám. Seminář vede účastníky k připravenosti odřeknutí 
se zla, smíření s Bohem i lidmi, odevzdanosti Ježíšovi – Pánovi života k obnovenému vylití Ducha.

Čas: Aby se mohl člověk připravit, začít vnímat „co Bůh daruje“, je třeba také čas. Seminář je 
tedy rozložen do deseti týdnů, kdy probíhá 1xtýdně setkání. Součástí každého setkání je společná 
modlitba, přednáška, sdílení ve skupinkách a adorace. Zároveň se účastník zavazuje denně strávit 
chvíli ztišení. 

Termíny semináře v Blansku:

20. 10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12. vždy od 18:00 hodin.

16.11., 7.12. (čas bude upřesněn)

Kde: kostel sv. Martina v Blansku a areál centra svatého Martina

Kdo: seminář povede P. Petr Beneš, farář Brno-Židenice

Poznámka pro rodiče: Velmi vhodná je společná účast manželů. Proto naše farnost zajistí 
hlídání dětí během seminářů. Prosíme, počítejte s tím, že pro práci ve skupinkách budou manželé 
rozděleni.

Zájemce prosíme, aby vyplnili a vytiskli formulář žádosti o přijetí ze stránek farnosti a nebo 
si jej vyzvedli v sakristii kostela a vyplněný jej odevzdali Otci Jiřímu do 30. 9. 2019 (kapacita 
semináře je omezena).

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že seminář je určen k obnově života a povzbuzení k 
evangelizaci, je nutné, aby účastníci žili plným křesťanským životem s katolickou církví. Proto 
prosím o poctivé vyplnění formuláře žádosti o přijetí. Ve dnech 1.-14.10. bude prostor pro dotazy a 
k 14.10. budou rozeslány pozvánky na seminář všem přijatým. Pokud byste některou z uvedený 
podmínek semináře nesplňovali nebo pokud nebudete na seminář přijati, neztrácejte zatím naději, 
je možné, že najdeme možnost uspořádání jiné formy této obnovy. Díky za pochopení.

 Seminář se koná pod záštitou Katolické charismatické obnovy.

Modlitba je v životě každého z nás důležitá. Modlitby matek a Modlitby otců sjednocují ve 
společné modlitbě za sebe navzájem, za děti, za rodiny, za muže/ženy, za duchovní otce. 

Každý týden probíhá modlitební setkání, kde se společně sjednocujeme v modlitbě. 
Odevzdáváme sebe, své rodiny, své blízké do rukou našeho nebeského Otce. Věříme a z vlastní 
zkušenosti víme, že Bůh mění naše životy, situace, problémy za které se společně modlíme. Ke 
společné modlitbě jsou nám pomocníky knížky s texty, které jsou stejné pro všechny modlitební 
skupiny – modliteb matek, modliteb otců.

Setkání jsou otevřená všem, kdo mají touhu se společně modlit a probíhají na Senior Pointu 
(stará fara), a to vždy v úterý v 20:00 modlitby matek a čtvrtek v 20:00 modlitby otců. Není podmín-
kou pravidelná účast. Těšíme se na další maminky a tatínky, kteří se k modlitbám přidají.

Více informací o Hnutí Modlitby matek a otců najdete na www.modlitbymatek.cz a 
www.modlitbyotcu.cz

Modlitby matek a modlitby otců

Misijní klubko zve všechny školáky-misionáře:



5. 10. 2019 - 7. misijní kongres dětí v Kroměříži 

19. 10. 2019: pečení na misijní kavárnu a společná večerní modlitba „MOST“

20. 10. 2019: “Misijní neděle” a farní misijní kavárna s misijním bazarem

Bližší informace budou zveřejněny na nástěnce v kostele (vpravo). Kontaktní osoba: Mgr. Š. 
Daňková

Párové doprovázení mladých manželů
„Je nezbytné novomanžele doprovázet v prvních letech jejich manželského života, aby se 

oživovalo a prohlubovalo jejich vědomé a svobodné rozhodnutí patřit si a milovat se až do konce.“ 
Papež František

Naše farnost nabízí mladým manželům možnost setkat se s manžely služebně staršími. Cílem 
setkání není poučování, předávání zkušeností či vedení, ale doprovázení. Podstatou doprovázení je 
schopnost být k dispozici, ochota přemýšlet nad otázkami a starostmi příchozích. Cílem doprová-
zení je posilovat naději na vytvoření krásného manželství, povzbuzovat schopnost hledat dobrá 
řešení i v obtížnějších situacích, které se mohou v manželství objevit. Pokud byste o setkání stáli 
napište na email: parovedoprovazeni@gmail.com

Každý týden se v kostele koná tichá adorace před živým Ježíšem v Eucharistii (Nejsvětější 
svátosti). Díky akolytům za službu u těchto adorací!

Jednou za měsíc bude tato adorace oživena modlitbou a zpěvem chval. Převážně to bude v 
poslední čtvrtek v měsíci ( 26. 9., 31. 10., 28. 11., 30. 1., 27. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.).

Srdečně zveme, protože ztišení před Ježíšem a s Ježíšem přináší do srdce nevídané plody!

V letošním školním roce se opět každý pátek budeme scházet na mši svatou v 17:45, kde její 
součástí bude katecheze pro děti. 

Pro tento školní rok je vybráno téma „Kostel“. V katechezích se seznámíme s prostředím 
kostela, vybavením v kostele, liturgickými předměty a zejména v druhém pololetí se budou kate-
cheze věnovat mši svaté, a to jednotlivým gestům a úkonům. Děti budou po celý rok při pátečních 
mších sbírat nálepky a na závěr školního roku je budou moci vyměnit za odměnu.

Během prázdnin došlo ke generační výměně ve službě zdobení kostela květinami. Děkujeme 
dosavadním květinářkám: paní Ludmile Vintrové, Anežce Vráblíkové a Martě Mokré za obětavou 
službu! Nahradilo je devět maminek, které vytvořily skupinky: Pomněnky, Fialky, Slunečnice a 
Sedmikrásky a střídají se ve službě po týdnu. Zdobí se vždy v pátek na sobotní, nedělní a pondělní 
bohoslužby a ve středu se výzdoba obnovuje na středeční a páteční bohoslužby.

Děkujeme všem, kdo přispíváte květinami přinášenými v obětním průvodeu mše svaté! 
Děkujeme také maminkám a dětem ze zahradnického kroužku, kteří pěstují na farní zahradě květi-
ny rovněž pro výzdobu kostela!

Pokud byste chtěli přispět na nákup sezónních květin, obraťte se s důvěrou na paní Martu 
Mokrou, která i po generační výměně zůstává pro tyto dary kontaktní osobou.

V letošním školním roce se ministranti sejdou vždy v pátek v 16:30 hod. Srdečně zveme také  
všechny kluky od 1. tříd do naší ministrantské party! První schůzka všech, včetně nováčků, je v 
pátek 13. 9. 2019 u kostela. V další pátky pak budou schůzky ministrantů bývat na Lotosu.

Adorace chválou

Dětské mše ve školním roce 2019-2020

Zdobení kostela 

Ministranti 



Schóla

Maxispolčo

Novinky ve školním roce

Zkouška schóly bude probíhat každý pátek v 16:30 ve zkušebně na staré faře. Srdečně zveme 
na zkoušky všechny kluky i děvčata, školáky i studenty. Předpokladem je chuť zpívat a rozdávat 
zpěvem radost. Zpěv je součástí mše svaté už dlouhá léta, a tak děkujeme schóle za to, že se i díky jí 
mohou všichni přítomní zapojit společným zpěvem do slavení mše svaté.

PULS
V neděli 22. září bude farní kavárna opět věnována PULSu. V loňském roce se přihlásilo 

mnoho nových donátorů - děkujeme a prosíme, aby každý přinesl na farní kavárnu 1-2 symbolické 
buchty/řezy/věnečky...

PULS je fond určený na podporu kněží a pastorace. Jeho cílem je, abychom všichni vnímali 
diecézi jako své pra-rodinné společenství a dokázali ji podporovat a být s ní solidární. Základním 
heslem fondu proto je: Velké společenství malých dárců.

Součástí této farní kavárny bude také možnost získat víc informací a zaregistrovat se přímo na 
místě jako Donátor. Nepotřebujete k tomu žádné doklady. 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 různé slevy.

Všechny manželské páry, které se scházejí spolu s dalšími v manželských společenstvích a 
nebo by se do nich chtěli zapojit, zveme na akci “Maxispolčo” v 22. 9. v 19:00 hod na 
Katolický dům. Obsahem setkání budou podněty pro modlitby ve společenstvích a úmysly pro rok 
2019-2020 od Otce Jiřího, diskuze o prioritách naší farnosti pro příští léta a následně společenství u 
vínka, hudebních nástrojů a občerstvení.

Summer jobs
Během léta se zapojilo mnoho dospělých, dětí i mládeže do práce na farním dvoře, zahradě i 

úpravách okolí Lotosu. Všem patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!! Poděkování i všem, kdo se zapojili 
do organizace návštěvy Otce kardinála Dominika v souvislosti s požehnáním novostavby Lotosu. 

Školní rok 2019/2020 přináší několik novinek: Výuka náboženství pro žáky 6.-9.tříd (a 
nižší ročníky gymnázia) bude přesunuta z pátku na čtvrtek vždy od 18:30 do 19:30 hod!! Začíná 
se ve čtvrtek 19.9. na Lotosu - vstup možný i od kolejí.

Mládež 12+ 

Loni utvořené společenství mládeže 12+ pokračuje i letos pod vedením Katky a Verči (kterou 
zastoupí během Erasmu Káťa). Zveme všechny, kdo se ještě nepřidali (od 7. tříd do 1. ročníků SŠ) 
do tohoto spolča! Těšit se můžete na různorodý program (hry, modlitba, témátko, zpěv a další) i 
večeři. Začíná se v pátek 13.9. po mši svaté, sraz před kostelem. 

Další termíny: pátky 27.9., 11.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

Spolčo mládeže 15+ se mění na Společenství biřmovanců

Do konce prázdnin se mohou všichni farníci narození v roce 2003 a dříve přihlásit k přípravě 
na biřmování. Příprava bude probíhat vždy v pátek v 18:30 (po dětské mši svaté) a to na Lotosu. 

Termíny (zatím do konce letošního roku): 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.

První část setkání (asi půlhodina) proběhne společně, v další části se biřmovanci rozdělí do 
skupinek na “mladší” a “starší” a budou diskutovat o daném tématu. Na závěr se všichni opět 
sejdeme k modlitbě.

 

neděli



DALŠÍ AKCE k zapsání DO KALENDÁŘE

** 3. září  2019 * Na tento den připadá na naši farnost úkol modlit se za ostatní farnosti naší 
diecéze a za bohoslovce v semináři. Proto od 8:00 do 19:00 bude v kostele adorace před Ježíšem v 
Eucharistii (Nejsvětější svátosti). Ukončena bude svátostným požehnáním.

** 5. září  2019 * 14:30 - 17:45 * Zpovídat budou čtyři kněží - využijem tohoto daru?

** 6. září  2019 * V 17:45 bude úvodní dětská mše svatá školního roku. Na ni zveme prvňáky i 
s aktovkami, aby přijali zvláštní požehnání. Zveme rovněž všechna svobodná děvčata od 0 po x let. 
Od Otce Jiřího dostanou voňavý dárek z Bulharska. Po mši svaté pak srdečně zveme na Garden 
party: setkání všech se všemi na farním nádvoří. Připraveno občerstvení a pro školáky minidisco...

** 7. září 2019 * 18:00, kostel Narození Panny Marie * Zásvětná mše svatá naší farnosti. 
Autobus jede od Bille v 16:30 přes Olešnou. Pěší mají sraz ve 14:00 u Staré fary. Na pěší pouť jsou 
zvaní všichni BIŘMOVANCI!!

** 11. září  2019 * Od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00 budete moci přinést na farní dvůr 
(čajovna) použitelné čisté šatstvo a domácí potřeby, které bude naše Charita moci využít na pomoc 
potřebným. Další sběrná místa: Blansko, Stará fabrika (8-15 hod.) a šatník Písečná (vedle Nejči, 
12-15 hod.). Děkujeme za podporu!

Pouť na Olešnou

** 15. září 2019 * 15:00, Olešná * Na Olešné u kapličky (za deště v Obecním domě) se usku-
teční poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné. Po skončení pak občerstvení na Obecním domě 
(akce podpořena díky OA Olešná z dotace Města Blansko).  Před mší svatou Eucharistická adora-
ce za farnost od 13:30 hod.

Dny Evropského (kulturního) dědictví

** 14. - 15. září 2019 * 9:00 - 17:00 * kostel Blansko a farní nádvoří
Letos bude prohlídka kostela zaměřena na výročí 880 let od jeho postavení olomouckým 

biskupem Jindřichem Zdíkem. 

Svátost nemocných - společně v kostele

** 18. září 2019 * 17:45 - Blansko
** 8. října 2019 * 18:00 - Spešov
** 27. října 2019 * 10:45 - Olomučany
Umožněte prosím nepohyblivým nemocným z vaší rodiny či okolí účast na této slavnosti! 

Svátost nemocných může přijmout každý katolík (bez rozdílu věku), trpící dlouhodobou nebo 
vážnou nemocí, těžkostí tělesnou nebo duševní.

Setkání dětí “prvokomunikantů”

** 26. září 2019 * katedrála Brno a okolí
Vypravíme se do Brna s dětmi, které letos byly u prvního sv. přijímání na setkání s vrstevníky.

Svatováclavské hody v Olomučanech

** 29. září  2019 * 10:30 * Olomučany
V rámci víkendového hodového programu bude v Olomučanech sloužena mše svatá se stárky. 

Adorace za diecézi

Zpovídání před školním rokem  - zejména pro školáky a studenty!

Garden party a požehnání prvňákům

Vranov

Sběrný den šatstva a domácích potřeb pro Charitu



Chrámová schola - 50 let

** 20. října 2019 * * Katolický dům
Naše chrámová schola prodělala za 50 let mnoho proměn, ať už co do složení nebo repertoáru, 

ale jedno zůstává: je to společenství, které spojuje zpěv a hudba ke cti a slávě Boží za všech spole-
čenských podmínek. Srdečně zveme na jubilejní koncert!

Dušičková svátost smíření a odpustky pro zemřelé

** 31. října 2019 * 14:30 - 17:45 * kostel Blansko
Svátost smíření je jedním z projevů naší lásky k zemřelým. Když v období 1. až 8. listopadu 

přijmeme svaté přijímání, pomodlíme ten den na úmysly Svatého Otce a navštíme hřbitov, kde 
pomodlíme za zemřelé, můžeme pro ně získat tzv. odpustky - usmíření se všemi lidmi.

Dušičkové pobožnosti

** 3. listopadu 2019 * hřbitovy farnosti
Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko (ekumenic-

ká) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.

VÍTÁNÍ svatého MARTINA
V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce: 
  2.11. krejčovská dílna (10:00-17:00 Galerie) a šití historického oblečení do průvodu
  8. 11. průvod světýlek (17:00 Centrum PRO) a přivítání sv.Martina (18:00 farní nádvoří) 
  9. 11. mimořádné prohlídky kostela a věže, akce ve městě a Martinské hody (20:00 KD)
10. 11. slavnostní mše svatá (9:00 kostel), tradiční historický průvod (11:00) a beseda u 

cimbálu (17:00 KD). Podrobnosti ještě budou zveřejněny.

Rozvrhy náboženství, kroužků a dalších aktivit v roce 2019-2020

Výuka náboženství a páteční aktivity pro děti a mládež
škola třída den/čas vyučující 
ZŠ Erbenova 1.-2. Po 11:55 Dana Buchlovská 
 3.-5. Po 12:50 Dana Buchlovská 
ZŠ TGM 1. Po 12:00 Jana Vaňková 
 2. St 12:00 Danuše Vaňková 
 3.  Út 13:00 Tomáš Zachoval 
 4.-5. Po 13:00 Šárka Daňková 
ZŠ Dvorská 1. St 11:50 Vendula Zachovalová 
 2.-5. St 13:00 Vendula Zachovalová 
ZŠ Salmova 1.-2. Pá 12:00 Zdenka Králová 
 3.-5. Čt 13:00 Eva Šebelová  

ZŠ Olomučany 
1.-2. Pá 12:15  Milana Mrázková 
3.-5. Pá 13:05 Milana Mrázková 

ZŠ Dolní Lhota 1.-4. Čt 13:30 Jaroslava Dobešová 
ZŠ Ráječko 1.-2. Po Kamila Mojžíšková 
 3.-5. Po Radka Konvičková 
Lotos 6.-9.  Čt 18:30 Paštěkovi + Balabánovi 
 

15:00



Kroužky Kolpingovy rodiny Blansko (ve spolupráci :

Zámečnický kroužek 

V kroužku se děti učí opracovávat různé materiály, provádět drobnou údržbu ve farním areálu.
Vedoucí kroužku: Josef Hebelka, Emil Vaněk  
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 10. září 2019 v 16:00 hodin

Divadelní kroužek

V kroužku se členové učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. 
Vedoucí kroužku:  Vendula Zachovalová, t. 774276256,
 Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek  13. září 2019 v 15:30 hodin  - Stará fara

Kroužky leteckých modelářů I a II

V kroužcích se vyrábí modely letadel od nejjednodušších házedel po dálkově řízené modely. 
Vedoucí kroužku: Michal Machač
Vložné: 300,- Kč
První schůzka: pondělí 16. září 2019 v 17:00 hodin - Stará fara

Chovatelský kroužek 

V kroužku se děti učí starat o farní ovce a další živou přírodu na farní zahradě.
Vedoucí kroužku: Lucie Havlenová
Vložné: 50,- Kč
První schůzka: pátek 13. září 2019 v 15:30 -  na farním dvoře

Zahradnický kroužek

V kroužku se děti učí základům pěstování ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.
Vedoucí kroužku: Jitka Svobodová, Zlata Prudká  ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pondělí 9. září 2019 v 16:00 hodin – sraz v Lotosu

Kroužek „Tvořivé ruce“

V kroužku děti a mládež vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou.
Vedoucí kroužku: Jaroslava Dobešová
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek 13. září 2019 v 18:30 hodin - Stará fara

Výtvarný kroužek

V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, pracují s dalšími materiály.
Vedoucí : Jana Vaňková, Marta Mrázková, Dana Buchlovská ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: středa 18. září 2019 v 16:30 hodin (děti 4 -6 let s doprovodem) - Stará fara

 - Stará fara
Elektrotechnický kroužek

V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky. 
Vedoucí:  Ivan Mrázek, Michal Mrázek,  603244141,
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: úterý 10. září 2019 v 15:30 hodin (určeno žákům od 5. třídy) - Stará fara

s farností)

Kroužek “Tvoření pro zdobení”

V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, papírem, recyklovatelnými materiály, 
polymerovými hmotami.  Vyrábí hlavně ozdoby a doplňky, např. náušnice, brože, náramky...

Vedoucí kroužku: Petra Vondrová, Marie Mráčková
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 10.  září 2019 v 17:00 hodin

 v.zachovalova@seznam.cz

jit.prok@seznam.cz

vankova.bk@seznam.cz

 mrazek.ivan@centrum.cz



Řezbářský kroužek I

V kroužku se členové učí zvládat řezbářské techniky: pro děti od 10 roků.
Vedoucí kroužku: Jaromír Balabán
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: středa 18. září 2019 v 17:00 hodin – sraz v Lotosu

Řezbářský kroužek II
V kroužku si pokročilejší členové zlepšují řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku: Petr Buš

Vložné: 200,- Kč
První schůzka: čtvrtek 19. září 2019 v 16:00 hodin – sraz v Lotosu

Kroužek šití

V kroužku se členové učí zejména tvořivému ručnímu i strojovému šití a také pletení a háčkování. 
Vedoucí: Ludmila Blatová ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek 13. září 2019 v 18:30 hodin - Stará fara

Kroužek začínajících kuchařů
V kroužku se členové učí základům stolování a vaření. Vhodné pro děti od 10 do 15 let

Vedoucí: Růžena Harestová
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: úterý 10. září 2019 v 16:00 hodin - sraz v Lotosu

Kroužek vaření
V kroužku se členové učí zvládat kuchařské řemeslo. Vhodné pro mládež od 15 do 25 let

Vedoucí: Antonín Dvořák
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: ...................  hodin - sraz v Lotosu

Klub dobré kuchyně
Klub pořádá jednorázové akce zaměřené na gastronomii a zdravý životní styl. Pozvánky na akce 
budou zveřejňovány na nástěnkách a farních stránkách (www.farnostblansko.cz).

Vedoucí: Vendula Zachovalová ve spolupráci s odbornými instruktory
Pekařský kroužek “Tradice u pece”
V rámci mezigeneračního kroužku se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména 
cukrářských (pečení blanenských koláčků, mazanců pro seniory, martinských perníčků apod.).

Vedoucí kroužku: Jana Košábková, Marie Hlaváčková

lubla1b@seznam.cz

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě - outdoorový klub

Klub pořádá turistické a sportovní akce. Pozvánky, zprávy o činnosti a fotografie z akcí na 
nástěnce a na http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se

Vedoucí:  manželé Matěnovi a Babkovi ve spolupráci s odbornými instruktory

Kroužek “Krasový včelařík”
Kroužek MO Českého včelařského svazu Blansko a farnosti sv. Martina. Děti, ale i mládež se 

pestrým způsobem - teoreticky i prakticky naučí základům včelaření na vlastních včelstvech a ve 
vlastní klubovně. V pátek 15:15 hod.  na farní zahradě - první schůzka v pátek 20. září 2019.

Vedoucí: Pavel Buchlovský, tel. 775877733


