
Slovo Otce Jiřího:

Rokem 2020 dovršujeme 880 let existence našeho kostela svatého
Martina, postaveného olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Je to
rok vděčnosti za možnost žít v rodině Církve Ježíše Krista po mnoho
generací, a za neuvěřitelnou životaschopnost Božího slova i křesťan-
ských hodnot, za naději, že i budocnost má smysl.

Při této příležitosti připravuje naše farnost ve spolupráci s odborní-
ky a za podpory města Blansko vydání monografie o našem kostele.
Prezentace je plánována na konec února 2020, v rámci ukončení téma-
tické výstavy prací ZUŠ Blansko v Městské knihovně.

Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoliv bohatý, stal se pro
vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. (2Kor 8,9)

SPALV JESLÍCH, KTERÉ PATŘILYNĚKOMU JINÉMU...

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému.

Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému.

Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému.

Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o své
místo u Boha Otce.

Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl věčný život, život v hojnosti.

Adventní doba je spojena s roráty (ranní mší). Těšíme se při nich na setkání vždy v úterý a
čtvrtek v brzkých 5:30 hod. Během adventu budou letos v kostele umístěny prázdné jesličky, které
postupně vyložíme skutečnou slámou. Věříme, že se podaří jesličky dostatečně připravit, aby do
nich mohlo být o “Půlnoční” položeno Jezulátko. Více info o aktivitě na webu farnosti a nástěnce.

Advent v naší farnosti

Adventní věnec

Do kostela jsme nechali vyrobit nový stojan na adventní věnec. Děkujeme panu stolaři a
dvěma strojařům za zhotovení a paní Vintrové za výrobu věnce. Je konstruován tak, aby mohl být
na oltáři a už jsme neriskovali - při umístění na stojanu vedle oltáře - jeho shození a nebo případné
škody způsobené kontaktem kolemjdoucích a hořících svic...

Adventní věnce si mohou rodiny přijít vyrobit i v rámci dílny, která bude probíhat na Lotosu v
sobotu 30. 11. od 13 do 17 hodin (přicházet můžete v průběhu odpoledne do 16 hodin, více info v

V našem kostele



ohláškách farnosti)

V letošním roce ve spolupráci s Katolickým domem a bohoslovci kněžského semináře máme
možnost zažít netradiční a ojedinělý vstup do doby adventní. V pátek 29. 11. od 19:00 nás čekají
chvály s bohoslovci v našem kostele a v neděli 1. 12. v 16:00 adventní koncert písničkáře Pavla
Helana a jeho Tria v Katolickém domě (předprodej vstupenek je spuštěn). Srdečně zveme na tento
originální a neopakovatelný duchovní (re)start při začátku adventu.

všem za podporu diecézního fondu budoucnosti PULS!

Blíží se začátek nového roku, a tak bychom Vás chtěli vyzvat k rezervacím rodinných oslav v
Katolickém domě. K dispozici jsou sály pro 40 a 100 osob a také ubytování pro vzdálenější příbu-
zenstvo. Katolický dům slouží přednostně jako zázemí farnosti a farníků, volné termíny pak nabí-
zíme veřejnosti. Abychom Vám mohli vyjít vstříc, prosíme o rezervaci minimálně 4 měsíce před
akcí. Těšíme se na Vás!

Průvodce adventem

V kostele bude opět k dispozici s citáty pro každý den adventu. Stačí
jeden do rodiny. Na stránkách našeho biskupství pak bude k dispozici odkaz i na mobilní aplikaci.

Divadelní kroužek Kolpingovy rodiny Blansko srdečně zve na adventní farní kavárnu a
divadlo v neděli 15.12. do Katolického domu. Začne se v 10:00 hod.

Otec biskup zveřejnil v oficiálním diecézním věstníku , že plánuje společné
kněžské a jáhenské svěcení na sobotu v brněnské katedrále. Když Pán Bůh dá, měli by
je přijmout i naši kandidáti: jáhen Martin Mokrý kněžské a Jirka Dyčka jáhenské svěcení. Prosím,
naplánujte si účast na svěcení už nyní!

Po kněžském svěcení slaví každý novokněz slavnostně první mši svatou ve své farnosti. Po
předběžné dohodě s jáhnem Martinem jsme naplánovali termín jeho primice na sobotu
odpoledne. Také tento termín si prosím zarezervujte!

Stále znova si uvědomujme, jak důležitou roli hrají pro věřící, ale i pro společnost nezávislá
média (a že jich ubývá ...). Naše katolická média si jsou vědoma své odpovědnosti za svobodu
svědomí, a právě proto také mnohdy bojují o přežití. Podpořme je a nenechejme je živořit!

Patří mezi ně zejména: Katolický týdeník, pro školní děti časopis Nezbeda a Duha, pro minis-
tranty časopis Tarsicius, pro děvčata IN!, dále rozhlasová stanice Proglas a televizní stanice NOE.
Velmi pestrý a křesťansky příznivý je i časopis Naše rodina. Zdarma dostáváme také Salesiánský
věstník, časopis Jezuita, časopis věnovaný pronásledovaným křesťanům .....

Pokud je finančně podpoříte, nebojte se uplatnit své dary v rámci svého daňového přiznání.
Nejenže si snížíte daňový základ, ale zároveň vydáte svědectví o svém smýšlení. Darujte prosím
svým blízkým předplatné těchto časopisů!!

Při této příležitosti rovněž děkujeme

Průvodce adventem

Acta curiae

INFORMACE

20. 6. 2020

27. 6. 2020

Katolický tisk a média - podpořme je prosím i v novém roce

Společnost katolického domu zve a informuje:

Pronájem prostor v Katolickém domě

Duchovní vstup naší farnosti do adventní doby

Kněžské svěcení jáhna Martina Mokrého a jáhenské svecení Jiřího Dyčky

Adventní farní kavárna a divadlo



Drakaťák

- kurz pro nezadané

Výroční mše 70. let gymnázia

Dramatický kroužek při Katolickém domě, nebo-li , pro Vás připravuje zejména
(21. 2. 2020), divadlo na spolu s Kolpingovou rodinou (10. 5. 2020) a v brzké

době spolu s farností a dalšími program na .

Kurz pro jednotlivce “Kdo jsem a koho hledám?” Jde o podvečerní či večerní setkávání
(8x–10x) v týdenním či čtrnáctidenním intervalu (dle domluvy) pro jednotlivce, kteří jsou sami
(max. 12 účastníků), ale jsou ochotni udělat něco pro to, aby se to třeba časem změnilo.Atak nevá-
hají věnovat svůj čas setkávání s partou mladých lidí, které spojuje stejný zájem – sám sebe více
poznat a přes hlubší sebepoznání dojít k odpovědi na otázku: „Kdo jsem a koho hledám“. Kurz je
založen na aktivní spoluúčasti při různých - převážně zážitkových - aktivitách vedených na princi-
pech etické výchovy.

Kurz pořádá . Vede jej Mgr. Milana Vykydalová.
Dotazy nebo přihlášky na: nebo na tel. 736 606 468.

Outdoorový klub KR pořádá od listopadu do dubna každou středu od 19:15 vodní hrátky na
bazéně s hrami, s loděmi, skákáním z věže. Vhodné pro děti, které mají rády vodu a nevadí jim, že
se dostanou do postele až po deváté hodině...Hlásit se můžete u Petra Sedláka, Jiřího Babky nebo
na e-mailu

Drakaťák
Šibřinky Den Matek

Živý Betlém

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Rodinné centrum Blansko zve:

Kolpingova rodina - outdoorový klub:

ZE ŽIVOTAFARNOSTI

Kdo jsem a koho hledám

milana.vykydalova@centrum.cz

kolping.blansko@seznam.cz

V sobotu 9. listopadu jsme v našem kostele prožili
děkovnou mši svatou za 70 let existence blanenského gym-
názia. Do kostelních lavic tak usedlo zajímavé společenství
lidí. Sešli se zde bývalí i současní učitelé, žáci, absolventi,
rodiče a nechybělo ani vedení školy. Také u oltáře byly vidět
stopy gymnázia, mši totiž sloužil jeho absolvent P. Jiří
Plhoň, jemuž jako jáhen pomáhal další absolvent Martin
Mokrý. Celou bohoslužbu doprovázel krásnými písněmi náš
Martini Band, taktéž z velké části složený z absolventů a
studentů gymnázia.

70 let existence školy je významné výročí, které jistě stojí za povšimnutí. Gymnázium připra-
vilo pestrý program oslav, do kterých byla zařazena právě i děkovná mše. To je gesto, kterému bych
ráda věnovala pozornost. Poukazuje totiž na to, že škola není jen instituce, ale pokud má správně
fungovat, musí v ní být něco víc.

Tento duchovní přesah vzdělávání jsme si mohli uvědomit také při kázání, kde jsme se zamýš-
leli nad tématem domova. I škola může být takovým domovem, pokud se v ní pěstují vztahy zalo-
žené na úctě, morálce, společenství. Všichni přítomní tak měli možnost si uvědomit, že kořeny naší
kultury a vzdělanosti vyrůstají z něčeho hlubšího, co nás přesahuje. Celou mši provázela velice
silná atmosféra díkuvzdání, ale také proseb o požehnání do dalších let.

Místní gymnázium je škola, která poskytuje prostor pro demokratické smýšlení, podporuje
tradiční hodnoty a schopnost přemýšlet o světu, a tak není divu, že se na její půdě rozvíjela také
mnohá duchovní a životní povolání z naší farnosti. Z gymnázia vzešlo mnoho nových katechume-
nů, řeholní sestra Jiřinka Čípková, již zmíněný P. Jiří Plhoň, Martin Mokrý a další. Na závěr si



dovolím zmínit dva nenápadné účastníky sobotní mše. Možná si toho mnozí ani nevšimli, ale
zúčastnili se i první studenti gymnázia manželé Šamonilovi. Před 70 lety usedli do školních lavic
jako spolužáci a jejich přátelství přerostlo až v lásku, kterou završili svátostí manželství. Po společ-
ně prožitých 70 letech tak přišli zavzpomínat na instituci, která jim dala nejen vzdělání, ale i start do
společného rodinného života.

Děkuji vedení gymnázia, že se rozhodli všechny pozvat k poděkování i prosbám do kostela.
Byl to pro mne silný zážitek a krásné svědectví velkého společenství církve. Milana Mrázková

Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha svému příteli, bývalému studentu a vedou-
címu táborů pro mládež Jožinu Valentovi. Vácha v něm vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke
kněžství, o radostech i bolestech kněžského života, hovoří o svých zkušenostech učitele a cestova-
tele, o tématech duchovních i společenských, a to vše v atmosféře rozhovoru dvou přátel, která se
při jednotlivých setkáních příliš nelišila od momentu, kdy vzešel nápad knihu rozhovorů vydat –
když spolu oba autoři v jedné únorové noci 2018 seděli u ohně kdesi v argentinských horách.

Výběr kázání brněnského světícího biskupa Pavla Konzbula volně provází čtenáře liturgic-
kým rokem. Svým typicky svižným, čtivým jazykem autor nabízí vhled do duchovních souvislostí
na pozadí aktuálního společenského dění.

V novém církevním roce bude o nedělích čteno Matoušovo evangelium. Biblista Otec Pavel
Kopecký nám je přiblíží ve svém výkladu. Zveme lektory a další zájemce o evangelium.

(str. 1)

Při bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 30. 12. večer a neděle 1. 12.) si můžete
přinést k požehnání své rodinné adventní věnce.

O advetních nedělích si můžete zakoupit v čajovně na farním dvoře výrobky dílen naší

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

ZAPIŠTE SI

Jízda v levém pruhu * Marek Orko Vácha

Jak sníst slona * Pavel Konzbul

Mimořádná farní kavárna + beseda s bulharským misionářem * neděle 24. 11. v 10:00 * KD

Setkání lektorů a přátel Bible * pondělí 25. 11. v 18:15 * kostel

Chvály a adorace s bohoslovci Kněžského semináře Olomouc * pátek 29. 11. v 19:00 * kostel

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

Pozvali jsme do farnosti Otce Jaroslava Fogla, salesiána, působícího ve Staré Zagoře (Bulhar-
sko), kde se věnuje hlavně vzdělávání dětí. Usilují rovněž o vybudování střediska se školou a
kostelem na okraji města. Výtěžek z farní kavárny věnujeme na toto dílo (schází už jen 29 milionů).

Naši farnost navštíví skupina bohoslovců, studujících v Kněžském semináři v Olomouci.
Spolu s Otcem rektorem, Pavlem Stuškou, se zúčastní večerní mše svaté. Po ní, v 19:00 povedou v
kostele chvály a modlitby, na které nás všechny zvou. Zejména všechny biřmovance, mládež i
účastníky obnovy v Duchu svatém a každého křesťana dobré vůle.

Část bohoslovců potom zůstává ve farnosti i o víkendu, kdy povedou na Katolickém domě
zahajující kurz pro vedoucí ministrantů v naší diecézi.

Více v článku Duchovní vstup naší farnosti do adventní doby

Koncert Pavla Helana * neděle 1. 12. v 16:00 * Katolický dům

Požehnání adventních věnců



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).

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

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 bude také od 10:00 do 12:00 hod.

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 rodina Vaňkova.
Rodiče opět prosíme, aby vypravili kluky za pastýře a děvčata za selky (sraz je v 14:25 u vstupu do
Zámku). Program dále zajišťují: naše farnost (sbor Martini band), SKD (soubor Drakaťák), SZUŠ
(soubor Drahánek) a další desítky dobrovolníků a podporujících institucí a organizací (město
Blansko, Kolpingova rodina, blanenští skauti a další). Pro všechny zajištěn horký čaj.

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

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.

Smyslem dílny není ušetřit za dárky, ale vložit do dárků co nejvíc srdce a lásky! Jako vstupné
děti vyrobí a odevzdají jeden dárek navíc pro osamělé seniory nebo děti. Letos děkujeme za spolu-
práci také Muzeu blanenska a mnoha dobrovolníkům, kteří se na této akci podílejí.

Tradiční večerní adventní vystoupení KOMB.

Pro betlémské světlo si s lucerničkou můžete přijít: na dětskou mši svatou v 17:45 do
kostela. Díky skautům bude také v pondělí podvečer ve foyer na radnici (s kulturním pro-
gramem), v úterý od 9:00 do 12:00 na Zámku (v rámci vánoční polívky) a ještě od 13:00 do
15:00 (součástí je malý program pro malé děti na malé vycházce s tatínkem...).

24. 12. * Olomučany 16:00 (pro rodiny), Blansko 23:00
25. 12. * Blansko 7:00 a 8:45 (zpívá velký sbor), Olomučany 10:45 (boh. slova!)
26. 12. * Blansko 7:00 (latinská) a 8:45, Olomučany 10:45 (zpívá velký sbor)
29. 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. 2020 * Blansko 7:00 a 8:45, Olomučany - nebude!

Komorní orchestr města Blanska * sobota 21. 12. v 19:00 * kostel

20. 12.
23. 12.

24. 12.
v předsíni kostela

v Jedovnicích v sobotu 21. 12.

Půlnoční:

Česká mše vánoční

Dětská mše svatá a svatý Mikuláš * pátek 6. 12. v 17:45 * kostel

Vánoční dílna * sobota 14. 12. v 8:30-12:00 * Katolický dům

Kostelní betlém * pondělí - pátek (16.-20. 12.) od 9:00 do 12:00

Betlémské světlo

Vánoční svátost smíření * neděle 22. 12. od 14:30 do 17:00 * kostel a Katol. dům

Vánoční bohoslužby

Kostelní betlém s průvodcem * 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

Nocturno -



Tříkrálová sbírka (1. - 14. 1. 2020)

Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

Předem děkujeme všem velkým i malým koledníkům za pomoc ve službě naší Charity! Pro ty,
kdo se aktivně zapojí, je připraven koncert skupiny v sobotu 4. 1. 2020 v 19:00 na
Katolickém domě. Tradiční v Olomučanech bude 5. 1. 2020 v 15:30 v kostele.

V sobotu 22. 2. 2020 je opět naplánováno setkání všech kostelníků, akolytů, katechetek,
lektorů, uklízeček, varhaníků.... z našeho děkanátu. Začne se v 8:30 na Katolickém domě duchov-
ním slovem, následují dvě přednášky a v poledne mše svatá v kostele. Srdečně zve Otec Václav
Trmač, náš děkan.

Od roku 1995 z iniciace arcibiskupa Jana Graubner začala Sekce pro mládež připravovat
konference o mládeži. Letošní XXIII. ročník bude ve znamení DIGITÁLNÍ EVANGELIZACE.

Nedílnou součástí křesťanského života je šířit evangelium dál, což v dnešní době znamená i v
digitálním prostředí. Tématu digitálu se dotýká i nová apoštolská exhortace papeže Františka
Christus Vivit (ChV 86–90). Proto přijměte pozvání na konferenci – diskutovat, poznávat a hledat
možnosti digitální evangelizace pro české prostředí. Konference se bude konat ve dnech 5. - 6. 12.
v Rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska.

Na konferenci je možná účast jen s přihlášením (do 30.11.2019). Dress code: smart casual.

Nabízíme možnost zajištění ubytování. Každý účastník si hradí ubytování a stravu dle své
objednávky. Platba proběhne hotově na místě.

Vatikánská zpravodajská agentura Fides představila při příležitosti 93. světového dne misií
statistiky dle ročenky katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae aktualizované k 31. 12.
2017.

– K 31. 12. 2017 žilo na světě 7.408.374.000 osob, což je o 56.085.000
osob více než v předešlém roce. Nárůst se týká všech kontinentů, z čehož nejvíce Afriky a poté
Asie.

– Na světě je 1.313.278.000 katolíků, což je o 14.219.000 více než v roce
2016. Nárůst se týká všech kontinentů, v Evropě přibylo 259.000 katolíků, po třech letech úbytku.
Největší nárůst je tradičně v Africe (+5.605.000) a Americe (+6.083.000), následuje Asie
(+2.080.000) a Oceánie (+191.000). Celkový počet katolíků na světě je 17,73 %.

– Počet obyvatel na kněze se zvýšil také v tomto roce,
celkem o 132 osob, což činí 14.468 obyvatel na kněze. Kromě Asie (–887) tento počet na všech
kontinentech stoupl. Počet katolíků na kněze celkově stoupl o 38 osob, což je podobný údaj jako v
roce předchozím (+39). Celkově se jedná o 3.168 katolíků na kněze. Na všech kontinentech krom
Asie (–15) aAfriky (–9) tento počet stoupl. V Evropě se jedná o nárůst o 29 katolíků na kněze.

– Počet diecézí se navýšil pouze o jednu a je jich nyní celkem
3.017. Počet misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 2.659 (+519). Počet misionář-
ských stanic bez přítomnosti kněze se snížil na všech kontinentech celkem o 4.696.

– Celkový počet biskupů na celém světě narostl o 36 osob a dosáhl celkového
počtu 5.389. Mírný nárůst je patrný na všech kontinentech kroměAfriky.

– Celkový počet kněží na celém světě klesl také v tomto roce a dosáhl počtu 414.582

Učedníci
Tříkrálový koncert

PO UZÁVĚRCE:
Konference o mládeži - DIGITÁLNÍ EVANGELIZACE

Statistika světové katolické církve za rok 2017

Světová populace

Počet katolíků

Počet obyvatel a katolíků na kněze

Diecéze a misionářské stanice

Biskupové

Kněží



(–387). Největší pokles byl zaznamenán v Evropě (–2.946), zatímco největší nárůst se týká Afriky
(+1.192) aAsie (+1.424). Počet diecézních kněží se celosvětově snížil o 21 a dosáhl počtu 281.810,
největší pokles se týká Evropy (–2.048). Počet řeholních kněží se celkově snížil o 366 a dosáhl
počtu 132.772.

– Počet stálých jáhnů ve světě stoupá, k 31. 12. 2017 o 582 oproti předchozímu
roku. Celkově jich je 46.894. Největší nárůst se týkáAmeriky (+408) a Evropy (+142).

– Počet řeholníků (ne-kněží) klesl o 1.090 a dosáhl celkového počtu
51.535. Pokles se kromě Afriky týká všech kontinentů. Stejný klesající trend se týká také řeholnic,
kterých celkově ubylo 10.535. Počet řeholnic na celém světě je 648.910. Největší pokles je zazna-
menán v Evropě (–7.960) aAmerice (–4.893), zatímco vAfrice aAsii počet řeholnic stoupl.

– Počet mužských členů sekulárních institutů pokles o 33 osob a je jich
celkem 585. Počet ženských členů sekulárních institutů poklesl o 343 osob a dosahuje celkového
počtu 22.057 členů.

– Celkový počet laických misionářů na světě je 355.800, což
představuje nárůst o 1.057, nejvíce v Evropě (+836) a Americe (+691). Počet katechetů stoupl
celkem o 34.032 oproti předchozímu roku, který vykazoval pokles. Celkem je na celém světě
3.120.321 katechetů. Největší nárůst zaznamenalaAmerika (+22.532) aAfrika (+11.405), zatímco
v Evropě počet katechetů klesl o 2.897.

– Počet bohoslovců klesl i v tomto roce, celkově o 832, a dosáhl celkového počtu
115.328. Pokles se týká Ameriky (–853), Evropy (–401) a Asie (–385), zatímco Afrika (+786) a
Oceánie (+21) vykazují nárůst. Diecézních bohoslovců je celkem 70.706, tj. o 411 méně než v
předchozím roce, řeholních bohoslovců je celkem 44.622, tj. o 421 méně než v předchozím roce.

Stálí jáhni

Řeholníci a řeholnice

Sekulární instituty

Laičtí misionáři a katecheté

Bohoslovci

Výběr ze zveřejněného přehledu – zdroj TS ČBK
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osef Janšta:
Jozef Luscoň:
Jitka Krausová:
Pojď si hrát:
Balintová Anna:
soubor:
sborník:
P. Marek Dunda, P. Pavel Zahradníček (ed):

P. Zahradníček: 10 mýtů o křesťanství ve světle hist. faktů
M. Dunda:
J. Fadelle:
D. J. Doubrava O. Praem a M. Dunda:

W.Brinkley:
Sv. Alfons de Liguori:

postolatus ariae mmaculatae atris pei Apoštolát Panny Marie Neposkvrněné –
Matky Naděje

Napínavý příběh pro děti mladšího školního věku

Život nového slovenského blahoslaveného Tita Zemana
Svatí manželé 20. století

Domalovánky, luštěnky, křížovky, spojovačky

Čtivá svědectví z misijní farnosti v naší zemi
7 šancí k zamyšlení

36 impulsů pro růst lásky k Bohu i k bližnímu
Skutečný příběh muslima, který se stal křesťanem

Zajímavé citáty
Výběr nejlepších svědectví časopisu „Milujte se!“

Autentický napínavý příběh řeholnice v době nastupující totality
Rady pro duchovní život a jeho růst

J Prázdniny bez tabletu 40,-
Do akce jde Titus 25,-

Manželství - cesta ke svatosti 40,-
Svatý Václav 5,-

Desatero Božích přikázání pro děti                                                                        5,-
Pět křížových cest                                                                                                                 10,-
Jeníkov aneb prožito 20,-

Dotyky nebe a země 30,-

Dějiny, jak je možná neznáte 30,-
Krokodýl aneb můžeš růst 15,-
Cena, kterou zaplatíš 30,-

Mozaika duchovní moudrosti 20,-
Ze života pro život 20,-

Útěk sestry Cecílie 20,-
Návod na dobrý život 20,-



N KTERÉ Z MNOHA DALŠÍCH NABÍZENÝCH BROŽUREK:Ě

D TIAMLÁDEŽ

SVATÍ

DUCHOVNÍ ŽIVOT

MODLITBA

Ě

P. Josef Brtník
Josef Janšta
Josef Janšta
Josef Janšta
Mons. Ladislav Simajchl
Omalovánky od ATER
Omalovánky od ATER
Poj si hrát
Poj si hrát

P. Marek Dunda
P. Marek Dunda
P. Marek Dunda
P. Marek Dunda
P. Marek Dunda
P. Marek Dunda a kol.
Sv. Jan Zlatoústý
P. Leo Zerhau

P. Marek Dunda a kol.
P. Marek Dunda a kol.
P. Marek Dunda
P. Jan Kabelá
P. Ji í Ka a, Petr a Iva Fukalovi
P. Martin Sedlo OMI
Mons. Ladislav Simajchl
Mons. Ladislav Simajchl
Mons. Ladislav Simajchl
Mons. Ladislav Simajchl
Mons. Ladislav Simajchl
Mons. Ladislav Simajchl
Mons. Ladislav Simajchl
P. Josef Soukop
Petr Šabaka

P. Marek Dunda
P. Marek Dunda
P. Josef Havelka

P íprava d tí s rodi i na svátost smí ení… 15,-
O výchov 10,-
Od šikany ke spol u 40,-
Eliška a Ví a 15,-
Povídání o k tu 10,-
Jak dáváním zbohatnout 5,-
Šebestián Kubínek 5,-
Stvo ení sv ta                                                                                           8,-
Sv. Zdislava 4,-

Jak kázal Vianney o svaté zpov di 15,-
Tak kázal Vianney 15,-
I tak kázal Vianney 15,-
Promluvy svatého Jana Marie Vianneye 15,-
Z myšlenek sv. Jana Marie Vianneye 10,-

ekli svatí a to platí aneb citáty blahoslavených a svatých I. a II.    á 20,-
Kázání 1. a 2. díl                                                                                     á 20,-
Krása a state nost (legenda o sv. Markét ) 10,-

Hesla pro skv lý život 20,-
P íprava na svátost smí ení dnes 25,-
Soužití i soužení? aneb … 10,-
Základy k es anské víry 5,-
Manželství od Boha nám dané 15,-
Doprovázení 10,-
Desatero 10,-
Kázání z 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. košíku á 20,-
Láska pod lupou 15,-
Manželství v záb hu 10,-
Naše role p i ned lní bohoslužb 15,-
Stá í 10,-
Život z víry 15,-
Velký ná elník dává Základní kurz k es anské nauky 15,-
Pane Bože, co mám d lat?                                                                     12,-

,,… a nezapome na modlitbu“ 7,-
Sedm kajících žalm 5,-
Rozmlouvej s Bohem 5,-
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Tyto a mnoho dalších najdete na a
Objednávat můžete za uvedený příspěvek na tisk a poštovné mailem na nebo

na adrese
apostolat@fatym.com

A.M.I.M.S., Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel: 728 655 271

www.amims.net www.fatym.com


