Občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku
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Toto znamená věřit ve vzkříšení!
Až uvidíš bouřku, která tříští les,
zemětřesení, které mává zemí,
řekni si: „Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti.“
Když tě bude hřích škrtit
a bude ti, jako by ses dusil,
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých
a já vstanu ze svého hříchu.“
Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých
a učinil nové nebe a novou zemi.“
Když uvidíš svého syna utíkat z domova,
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“.
Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná,
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek,
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení.
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(Carlo Caretto)

Po nějaké době znovu vlaje Plášť svatého Martina. Blížící se
velikonoční svátky představují jeden z důvodů, proč ožil opět tento náš
farní věstník. Velký dík patří těm, kdo na něm od začátku pracovali i těm,
kdo teď budou pokračovat!
Možná už víte, že letos a příští rok si bude celá církev připomínat
výročí apoštola Pavla. Na toto téma se zaměří Otec Michal ve svých
Biblických hodinách, pro mládež se připravuje putování z Petrovic do
Jedovnic a také v rámci diecéze nás čeká několik akcí. Apoštol Pavel je
člověkem, který dokázal vytrvat i tam, kde naděje mnohých zkomírala,
ne-li zemřela. Ať i nám všem vyprosí v těchto nelehkých dobách pevnou
naději v Ježíše Krista!
Všem vám a zejména nemocným, kterým je tento časopis obzvlášť
věnován, přeji Boží požehnání!
Otec Jiří Kaňa

Křížová cesta
Učiňte v postní době něco dobrého
pro duši i tělo, udělejte si výlet do
okolí
Křížová cesta se nachází na
severovýchodním úbočí vrchu Paseka.
První z jejích čtrnácti zastavení stojí
na okraji přístupové silnice do Černé
Hory od Blanska, naproti bývalému
panskému Dvoru. Její trasa se klikatí
prudkým svahem až na vrchol Paseky
ke kapli svaté Rodiny.
Křížová cesta byla postavena v roce 1864 nákladem Flory Friesové.
Konaly se zde pobožnosti a menší poutě. Po druhé světové válce se o ni
nikdo nestaral, a tak pustla. Kořeny okolních lip vyvracely jednotlivá
znamení, některá i spadla.
V roce 1999 skupina mladých dobrovolníků z e Sdružení pro Černou
Horu obnovila cestu kolem křížové cesty a o tři roky později opravila
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první zastavení. Bylo třeba znovu zhotovit řadu pískovcových prvků,
zajistit staré, ručně vyráběné cihly. Náročné práce byly ukončeny v říjnu
2004, kdy byla obnovená křížová cesta slavnostně otevřena.
Každé ze čtrnácti zastavení sestává z kamenného základu a cihlové
ústřední partie vystavěné z místních, ručně vyráběných cihel
pocházejících z poloviny 19. století. V cihlové stavbě a opukových
rámech je zasazený litinový reliéf vyobrazující jednotlivá zastavení
Kristovy poutě. Reliéfy byly odlity v blanenských železárnách. V horní
cihlové části je zazděno do pískovce vytesané číslo zastavení, celá stavba
je uzavřena opukovou stříškou s litinovým křížem. Vpředu je kamenné
klekátko, navazující na základové kameny.

Čtenářský koutek (už jste četli ?)
TAJEMSTVÍ POSLEDNÍHO VEČERA
Čtení pro malé i velké
Ivan Renč
Byly Velikonoce, a to se usedalo k slavnostní večeři. I Ježíš usedl se
svými apoštoly k hostině. Po ní vyšli do zahrady. Byla krásná teplá noc.
Následujícího dne se mělo stát mnoho význačných událostí jak pro
samotného Ježíše, tak pro apoštoly i pro ostatní lidi. V takových chvílích
je nejlépe se pomodlit. Ježíš vzal s sebou tři z apoštolů, aby se modlili
s ním. Petr, Jakub a Jan se posadili do trávy a z ticha noci se jim pod
víčky zrodily sny ... Sny, které nás zavedou do doby dětství apoštolů,
sny, v nichž se nám představí apoštolové jako zralí muži, sny, v nichž své
životní příběhy prožívají malí jmenovci apoštolů.

JÍT S JEŽÍŠEM
Křížová cesta
Henri J. M. Nouwen
Ježíš kráčí cestami Palestiny. Kráčí mezi lidmi, kterým hlásá
radostnou zvěst. A nakonec vychází z Getseman na křížovou cestu. Tato
kniha meditací Henriho Nouwena nám vykládá jednotlivá zastavení
křížové cesty na příkladech utrpení těch nejubožejších. Političtí vězni,
opuštěné děti, matky oplakávající své zabité syny, vyčerpaní farmáři,
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čtyři zavražděné služebnice církve… Těmito působivými obrazy dává
Henri Nouwen tradičním zastavením křížové cesty nový smysl, který
nepochybně přivede každého čtenáře k hlubšímu zamyšlení nad
podobami utrpení v lidském životě.

TAJEMSTVÍ VELIKONOČNÍ RADOSTI
Padesát duchovních inspirací
Anselm Grün
Velikonoce jsou svátky radosti, které touží přinést lidem světlo a
radost do všedního dne. A přesto známe spíše „křížovou cestu“ než
„cestu vzkříšení“. Jak ale máme Velikonoce slavit a vychutnat svou
radost? V této publikaci nám Anselm Grün předkládá úvod do
velikonočního tajemství. Naznačuje svět symbolů tohoto svátku a jeho
fascinující postavy a 50 impulsy a návrhy konkrétních cvičení pomáhá
každému, kdo chce utvářet svůj všední den ve světle Velikonoc.

Nejbližší akce
V módě je pomáhat – tak pomozte i vy!
V sobotu 1.3.2008 se koná misijní burza a misijní módní přehlídka
na Katolickém domě. Od 13 do 14 hodin
bude v předsálí možno
zakoupit výrobky dětí i misijní koláče. Od 14 do 16 hod proběhne
v hlavním sále módní přehlídka oděvů ze second handu. Asi 30 děvčat,
ale i dospělých a malých dětí předvede na 90 modelů, které budou pak
nabídnuty k prodeji formou dražby nebo přímo. Prohlédnout si je předem
bude možno v katalogu, který bude k dispozici při vstupu. Veškerý
výtěžek akce bude odeslán na provoz české nemocnice (porodnice a
gynekologie) v Ugandě, kterou založila katolická Charita ČR.

Modlitební den žen
V pátek 7. 3. se koná ekumenická modlitba žen v dřevěném
kostelíku. Začátek je v 17,30, za naši farnost je účastí pověřena
Mariánská družina.
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Velikonoční kvíz pro mladší školáky
1. 19. března slavíme svátek svatého Josefa, pěstouna Pána Ježíše. Čím
byl?
a) truhlářem
b) tesařem
c) pokrývačem
2. Pán Ježíš vjíždí do Jeruzaléma:
a) na Velký pátek
b) na Popeleční středu
c) na Květnou neděli
3.Odkud kněz bere popel na Popeleční středu?
a) z kočiček Květné neděle předchozích Velikonoc
b) vybere doma v krbu
c) spálí suché kytky na zahradě
4. Velikonoční svíce se nazývá:
a) pascha
b) paškál
c) pašije
5. Po odchodu Jidáše hledali apoštolové mezi sebe dvanáctého apoštola.
Stal se jím:
a) Matouš
b) Barabáš
c) Matěj
Správné odpovědi zatrhněte a podepsaný lístek odevzdejte v sakristii
do neděle 9. března. Kdo bude mít aspoň 4 správné odpovědi, bude
zařazen do losování – 9.3. po mši svaté v 8,45 hod. Pět vylosovaných
obdrží odměnu!
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Další informace
Park Caroliny Meineke
U našeho kostela je budován park Caroliny Meineke. Jeho součástí
je už symbolický pomník. Letos přibude živý plot z několika odrůd růží.
Vysadí jej a udržovat bude město, my budeme dbát především o zálivku a
budeme moci využívat růže k výzdobě kostela.

Slavnost svatého Josefa
Slavnost svatého Josefa oslavíme letos v sobotu 16. března.

Via Sancti Martini – Cesta svatého Martina
V maďarském městě Szombathély, rodiště sv. Martina, se před
několika lety zrodil nápad vybudovat turisticko-poutnickou trasu svatého
Martina až do místa jeho úmrtí, francouzského města Tours.
Jednou ze zastávek severní trasy se stalo i Blansko. V sobotu 19.4.
se zde bude konat ve spolupráci s městem konference na toto téma. Při té
příležitosti bude u našeho kostela vybudována informační tabule, pro
turisty-poutníky bude k dispozici poutní knížka a poutní razítko.
V sobotu 19.4. odpoledne bude v našem kostele při bohoslužbě
slova instalována bronzová „Stopa sv. Martina“, která se už nachází také
v bratislavském dómu sv. Martina.

Velikonoční program pro mládež:
Květná sobota - Diecézní setkání mládeže s otcem
biskupem Vojtěchem Cikrlem
Kdy: 15. března 2008
Kde: katedrála sv. Petra a Pavla a okolí
Od 8:00 bude v katedrále promítán film z loňského setkání. Oficiální
začátek bude v 8:45.
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Co nás čeká:
• katecheze otce biskupa
• mše svatá
• dopolední přednášky – duchovní život, svědectví svatých, křesťan
a podnikatel, a mnoho dalších…
Na toto tradiční Diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem jsou
zváni všichni mladí od 6. třídy ZŠ nebo od primy gymnázia. Sraz je u
vlaku Blansko-město v 7,15 a odjezd je v 7,29 hod. Přistoupit lze i na
nádraží. V každém případě se prosím nahlaste Otci Michalovi kvůli
společné jízdence. Jízdné bude zdarma, sponzorované. Vezměte si jen
karimatku na sezení a svačinu.

Zelený čtvrtek a Velký pátek
Školáci mohou využít volného dne a přijít strávit dopoledne pestrým
programem na faře a v okolí. Sraz v 8,30 na farním dvoře. Závěr kolem
12,00 hod.

Květný pátek ve Sloupě – 14.3.2008
Ve Sloupu se i letos uskuteční tradiční Květný pátek 14.3..
Blanenská mše svatá je tam v 7,00 hod. a hlavní mši svatou slouží Otec
biskup v 10,30 hod. Celé dopoledne se bude zpovídat na kaplance . Bližší
informace: www.farnostsloup.cz

Mše sv. o Velikonocích 2008
Květná neděle
Blansko

7,00
8,45

Mše svatá s pašijemi
Mše svatá s pašijemi, začátek na dvoře a průvod
s větvičkami
14,30 – 17,00 příležitost ke svátosti smíření v kostele a
na Katolickém domě
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Zelený čtvrtek
Brno, Petrov
Olomučany
Blansko

9,00

Missa chrismatis Otec biskup slouží mši svatou se
svými kněžími
17,00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně
19,00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

Velký pátek
Olomučany
Blansko

17,00 Velkopáteční obřady (od 16,30 svátost smíření )
19,00 Velkopáteční obřady

Bílá sobota
Olomučany
Blansko

18,00 Velikonoční obřady
21,00 Velikonoční obřady, začátek na dvoře, vezměte si
čajové svíčky!

Velikonoční neděle
(k bohoslužbám si přineste k požehnání pokrmy!)
Spešov
7,30
Blansko
7,00
8,45 Zpívá chrámový sbor.
Olomučany
10,45

Velikonoční pondělí
Blansko

7.00

Občasník farního společenství v Blansku. Vychází příležitostně. Pro vnitřní potřebu
vydává Římskokatolická farnost sv. Martina v Blansku. Neprodejné.
Své příspěvky, podněty a návrhy zasílejte na adresu: Pavla.Samonilova@seznam.cz.
Sazba vlastní. Tisk: Reprocentrum Blansko.
Registrována OkÚ Blansko pod č. 0370100493
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 27.4.2008
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