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občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku 

  

Ročník 3  * číslo 5  * Advent a Vánoce 2008  *  www.farnostblansko.cz  
 

Jaká je pro nás doba vánoc? 

Doba je zlá, velmi zlá, opakují si mnozí rodiče. Téměř vše, co vyděláme, 
jde na poplatky a na daně. Práce není, neúroda zasáhla jako blesk celou oblast. 
Lidé šetří, bankéři zvyšují úroky u půjček. Cena komodit, jako je obilí, olej, víno 
jde strmě nahoru. Místo aby naši vládci vzali tyto nespravedlnosti pevně do 
svých rukou, drží v nich pevně jedině svůj majetek. Vyklízejí tak pole 
extrémistickým bojůvkám. Ty se však bouří  už nejen proti císařským, ale téměř 
proti komukoliv a čemukoli. Všeobecná nálada je pod bodem mrazu, všude 
chaos. K tomu se jako vir šíří doslova pohanská neúcta k životu. Staří lidé, ta 
prastará záruka moudrosti, jsou ponižováni a odbýváni. Málo schází, aby se 
zabíjely i nepohodlné děti. Už i tak se jich rodí žalostně málo. V budoucnost za 
takové situace věří snad jen blázni. A šamani. Ti si spolu s hvězdopravci naopak 
mnou ruce. V kostele už téměř nikdo pomoc nehledá, zato před jejich 
zahradními domky stojí fronty.  

A do této situace přichází nenápadně Anděl Boží a docela potichu říká 
Marii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 
nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky 
bude kralovat na rodem Jakubovým a jeho království nebude konce…“ 
V době, kdy až na výjimky z řad zazobaných, už nikdo nevěřil ani v politiku, ani 
v trh, vstoupil do světa Bůh. Ovšem úplně z opačné strany, než ho čekali. Proto 
jej mnozí nepoznali. A pokud snad ano, tak ho nutili vstoupit do zvrácené 
společnosti hlavním vchodem. On však nechtěl, protože měl jiný plán na spásu 
světa.  

Možná ani netušíme, jak velkou hodnotu mají křesťanské vánoce. Zvlášť 
v této době, ne nepodobné té Ježíšově. Umožňují nám oslavit příchod 
skutečného Spasitele! Pokud bychom zapomněli na Betlém, pak naše bída 
vzroste, i kdyby stůl přetékal. Jestliže však uvěříme, že Ježíš je skutečně 
s námi, pak najdeme pokoj i sílu. Jen ho nepřemlouvejme, aby do naší doby 
vcházel hlavním vchodem, třeba rovnou na trh a do politiky, ale pusťme ho 
nejdřív jako Maria do srdce… 

Požehnané svátky Kristova narození a Jeho pokoj všem přeje O.Jiří  
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Roráty 
Rosu nám dejte,  nebesa, dejte nám Mesiáše... 
 

Začíná doba adventní. Při vyslovení slova advent se určitě mnohým z nás 
vybaví cesta mrazivým temným ránem, kdy část obyvatel města ještě spí, větší 
část již chvátá zapojit se do každodenního kolotoče pracovních povinností a 
několik „podivných postav“ putuje směrem ke kostelu na ranní mši svatou – 
roráty. 

Pokud bychom chtěli zapátrat po původu označení adventních ranních mší 
svatých jako roráty, musíme se podívat do vzdálené minulosti. Kořeny adventní 
rorátní mše spadají do doby Karla IV., který zavedl tradici pravidelných ranních 
mariánských votivních mší, které se konaly po celý rok. Později k těmto mším 
začala pro adventní období vznikat zvláštní hudební tradice. V 16. století, kdy 
francouzský autor zhudebnil jednu část z proroka Izaiáše, rozdělil ji do čtyř slok, 
a tyto sloky se potom po jedné přidávaly po každé neděli adventní, vznikl 
legendární úvodní zpěv Rorate, coeli, desuper (Rosu nám dejte, nebesa). 

Roráty, jak je známe dnes z jednotného kancionálu, však již nejsou roráty v 
pravém slova smyslu. Při jejich edici došlo ke krácení, přičemž byly u 
jednotlivých částí vypuštěny buď chorály, nebo písně. Zanikl tak hlavní rys 
rorátů – dualismus chorál / píseň. Navíc byly přizpůsobeny jak texty, tak i 
melodie písní.  

Roráty začínají antifonou "Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s 
ním. A bude v den onen světlo velké, aleluja", která je doslovným (i hudebním) 
přepisem chorální antifony, již církev klade na samý počátek Adventu, a 
nejvýstižněji poukazuje na často opomíjený obsah Adventu - očekávání 
příchodu Krista na konci věků. Zvolání je převzaté ze starozákonní knihy 
proroka Zachariáše. Tímto zpěvem vstupujeme do adventního času a v naší 
farnosti i do každé mše svaté, abychom se připravovali na narození našeho 
Spasitele Ježíše Krista. Verš nám tak známý je přitom stále živý a naplněný 
tajemstvím, nad kterým je možno vždy přemýšlet. Podíváme-li se na jiná 
náboženství (buddhismus, islám atd.) nebo různé formy pohanství, pak je to 
člověk, kdo se snaží dostat se k bohu. My víme, že Bůh přišel k nám. A tak 
znovu zaznívá: „Ejhle, Hospodin přijde!“ 

O obnovu původních rorátů z 16. století se pokusila skupinka nadšenců, 
která iniciovala vznik publikace „Roráte“, (vyšla v Karmelitánském 
nakladatelství v roce 2003). Knížečka zahrnuje nedělní roráty (dnes se však již 
roráty v neděli sloužit nesmí) zpracované podle královéhradeckého rukopisného 
rorátníku. 

Přestože dnes jsou rorátní mše po hudební stránce podstatně chudší než 
v minulosti, jejich kouzlo a atmosféra přípravy na příchod Spasitele zajisté 
nevyprchala. Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží 
blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Staré písně nás 
spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. 
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Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství 
církve, které je rozprostřeno přes celá století.  

Rorátní mše – zkráceně roráty – byly ještě před nějakými padesáti lety 
hojně sloužívány a s velkou oblibou navštěvovány. Po liturgické reformě šly 
změnou liturgie trochu do pozadí. Přesto zde zůstávají i dnes a na mnoha 
místech jsou jakoby znovuobjevovány. Mladí slýchávají od svých babiček a 
dědečků chvalozpěvy na tehdejší roráty a kdo někdy prožil skvělé roráty, dobře 
ví, nad čím že se to ty babičky a ti dědečci tak rozplývali. 

Přeji vám všem požehnanou dobu adventní s opravdovými chvílemi ztišení 
a úžasu nad kouzlem nadcházejících svátků narození Spasitele. 
            
           F. Hasoň 
Čtenářský koutek 
 
Dotkni se ran 
Tomáš Halík 
Ve čtrnácti esejích autor vychází z evangelijního příběhu o „nevěřícím 
Tomášovi“. Představy o Bohu, církvi a víře „bez zranění“ autor považuje za 
iluze. Ke křesťanské víře patří odvaha vidět rány našeho světa a dotýkat se jich 
vírou, která sama je jimi zasažena, zraněna. Tváří v tvář „zraněnému Bohu“ 
člověk může odložit „brnění, masky a šminky“, jimiž před druhými a někdy sám 
před sebou zakrývá svá bolestná místa.  
 
Apoštol Pavel s Alešem Opatrným 
Rok svatého Pavla není jen příležitostí k poutním oslavám a úvahám o životě a 
díle apoštola národů. Pozornost bychom měli trvale zaměřit především na obsah 
a styl Pavlova působení. K tomu nám slouží novozákonní listy, spjaté 
s Pavlovým jménem, s jeho osobou a učením. Aleš Opatrný chce, abychom se 
ponořili do čtení apoštolových listů, protože jsou v mnohém ohledu aplikací 
evangelia na náš každodenní život. Autor uspořádal své úvahy do osmi 
tematických celků, jež se týkají hlavních apoštolových témat (evangelium, víra, 
modlitba, vzkříšení, Duch svatý pro člověka, Boží věrnost, Ježíš Kristus, křesťan 
v Ježíši Kristu). Samozřejmě, že tím nevyčerpal bohatství apoštolových 
myšlenek. Usiloval spíše o „malou ochutnávku“, která má vzbudit hlad po 
důkladnější četbě. 
 
Tituly si můžete objednat na adrese: www.ikarmel.cz 
. 
Průvodce adventem 
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po osmé vyhledávanou 
brožuru "Průvodce adventem 2008." Může pomoci k užitečnému prožití 
adventní doby. Najdete ji v kostele u tiskovin. Další podrobnosti najdete na 
stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze. 
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Životopis mučednice Matky Restituty Kafkové 
Farnost Brno-Lesná buduje svůj „domov“ – duchovní centrum, které ponese 
jméno sestry-mučednice z doby Druhé světové války, Marie Restituty Kafkové. 
Na její připomínku vydala knížku, popisující velmi barvitě život této rázovité 
sestry, která pracovala ve vídeňské nemocnici a neměla problém se po práci 
stavit na pivo (pila zásadně z flašky…). Zakoupením knihy přispějeme na 
budování jejího centra v Brně-Lesné. Vhodný dárek pro hledající!! 
 
K Roku svatého Pavla 
 
Literární sout ěž 
Biskupství brněnské vyhlašuje v Roce svatého Pavla literární soutěž pro mládež 
a dospělé s názvem APOŠTOL PAVEL V 21. STOLETÍ. Uzávěrka soutěže je 
28. 2. 2009.Je určena jednotlivcům ve třech věkových kategoriích a jejím cílem 
je podnícení zájmu o osobnost svatého Pavla, jeho teologie a postojů, 
aktualizace odkazu svatého Pavla pro naši současnost a v neposlední řadě také 
objevení a podpora literárních talentů.  
Zadání soutěže: 
V duchu apoštola Pavla napiš 
• dopis svému farnímu společenství 
• e-mail, který by svatý Pavel poslal dnes tobě samotnému 
• promluvu o víře k určité skupině lidí, zvláště nevěřících 
• volný slohový útvar  
Soutěž je určena jednotlivcům těchto věkových kategorií: 
1. kategorie: žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií 
2. kategorie: studenti SŠ a odborných učilišť 
3. kategorie: studenti VŠ a dospělí  
Své práce v rozsahu 1 až 5 stran zasílejte do 28. února 2009 poštou na adresu 
Biskupství brněnské, Literární soutěž, Petrov 5, 601 43 Brno, nebo elektronicky 
na e-mail: literarni.soutez@biskupstvi.cz  
Z každé věkové kategorie budou oceněny tři nejlepší práce. Ceny: mobilní 
telefon, elektronika a hodnotné knihy a DVD. Slavnostní předání cen otcem 
biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne 22. května 2009.  
 
Výtvarná soutěž „Apoštol Pavel očima dětí“ 
Biskupství brněnské vyhlašuje pro děti výtvarnou soutěž s názvem „APOŠTOL 
PAVEL OČIMA DĚTÍ.“ Obrázky do velikosti A3 vytvořené libovolnou 
technikou je možné zasílat do 31. března 2009.  
Soutěž je určena pro děti tří věkových kategorií:  
I. 3 až 6 let (ročníky 2003 – 2006) 
II. 7 až 8 let (ročníky 2001 – 2002) 
III. 9 až 10 let (ročníky 1999 – 2000)  
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Zadání – téma: 
Soutěžící si vybere jedno z výše navržených témat: 
– Nakresli některou událost ze života apoštola Pavla. 
– Nakresli působení apoštola v současnosti.  
Obrázky zasílejte na výše uvedenou adresu biskupství. Z každé věkové 
kategorie vybere odborná porota deset nejlepších obrázků. Ceny: výtvarné 
pomůcky, knihy, upomínkové předměty. Vernisáž výstavy vítězných obrázků a 
slavnostní předání cen otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v 
brněnské katedrále sv. Petra a Pavla 1. června 2009.  
 
Tip na výlet 
 
Výstava betlémů a vánočních pohlednic 
Farnost Znojmo - Louka pořádá ve spolupráci s českým sdružením přátel 
betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava Výstavu betlémů a 
vánočních pohlednic.  
Výstava se koná od 30. listopadu 2008 do 11. 1. 2009.  
Otevírací doba: 
Po-Pá zavřeno  
Sobota 14.00 - 17.00  
Neděle a svátky 9.30 - 11.30, 14.00 - 17.00  
29.12., 30.12. 14.00 - 17.00  
24.12., 31.12. 14.00 - 16.00  
Během výstavy bude možno zakoupit vánoční pohlednice, betlémy a kalendáře. 
www.farnostlouka.cz 
 
Vánoční strom v Adamově 
Ve středu 3. prosince 2008 od 13.00 bude u kostela (poprvé v novodobé 
historii – ještě loni to bylo pod obchodním domem) ) zahájen malý jarmark a 
bude možno si prohlédnout Světelský oltář – s výkladem. V 16.00 začne 
program u vánočního stromu.  
Pokud chcete adamovské farníky povzbudit, tak se tam můžete stavit na jejich 
„hodové“ mši svaté po sv.Barboře, v neděli 7.12. v 10,45. Zpívá chrámový sbor. 
 
Advent v Diecézním muzeu na Petrově 
V neděli 14. prosince 2008 od 10.00 do 16.00 hodin proběhne v prostorách 
Diecézního muzea v Brně na Petrově (Petrov 1) předvánoční kulturní program 
nazvaný Advent na Petrově. Součástí akce budou ukázky tradičních lidových 
řemesel (tvorba vizovického pečiva, slaměných ozdob, zdobení tradičních 
perníků, paličkování a další) s možností vyzkoušet si atraktivní techniky na 
místě. Některé drobné výrobky s vánoční tematikou bude možné i zakoupit.  
Doba trvání programu, který je určen pro veřejnost a zejména pro rodiny s 
dětmi, je předběžně stanovena od 10.00 do 16 00 hodin. 
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Naše děti – Adopce na dálku v naší farnosti 
 

     

Gangamma, 14 let  Niles, 15 let              Alwyn, 12 let 
 
Milý strýčku Jiří a všichni přátelé z farnosti svatého Martina! 

Svůj dopis začínám srdečným přáním k svátkům. Jak se vám daří? Díky 
Vašim modlitbám a Vašemu požehnání se mě a členům mé rodiny zde daří 
dobře. Rád bych se s Vámi podělil o novinky a dobré věci, které se udály na mé 
straně od doby napsání mého posledního dopisu. Nejprve bych vám chtěl napsat 
o mých výsledcích ve škole. Dosáhl jsem dobrých známek v závěrečných 
zkouškách pátého ročníku a zkoušky jsem úspěšně složil. Nyní chodím do šestého 
ročníku. Své vysvědčení jsem předal do kanceláře sociálního programu. Oni 
Vám ho pošlou společně s mým dopisem a novou fotografií. Z Vaší finanční 
pomocí jsem si zakoupil školní stejnokroj, boty, školní brašnu, knihy a uhradil 
roční školní poplatek. Posílám vám všem své sladké políbení…. 

Váš nejdražší Alwyn Francis 

Projekt Adopce na dálku znáte jistě všichni. Snad znáte i naše adoptované 
děti. Vždyť o nich můžete číst na stránkách naší farnosti a dopisy se pravidelně 
objevují i na nástěnkách v kostele. Jsou to chlapci Alwyn Francis a Niles Dias a 
dívka Gangamma ze spolkového státu Karnataka v jižní části Indie. 

Pokud byste chtěli sami adoptovat dítě v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, 
Thajsku, Bělorusku a Kazachstánu, informujte se na stránkách Arcidiecéz-
ní charity Praha.  

Za roční částku 4.900/6.000 Kč (Indie), 7.000 Kč (Uganda a Kongo), 
5.000/8.000 Kč (Zambie), 5.500/7.000 Kč (Thajsko), 6.900 Kč (Litva a 
Bělorusko) a 6.500 Kč (Kazachstán) získá dítě (žák/student) školné, školní 
pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje 
prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije 
(např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). 
Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola 
nebo firma. 

Informace o našich farních dětech najdete na adrese 
www.adopce.farnostblansko.cz. 
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Nový křesťanský web pro děti 

 
 „Zase sedíš u počítače? Běž dělat něco užitečného.“   
Počítali jste, kolikrát týdně tuto větu vyslovíte? Já mnohokrát. A většinou 
marně. „Bedýnka s pohyblivými obrázky“ je nejdůležitější věcí v životě dětí 
snad všech věkových kategorií.  
Velmi často přidávám: „Co je to zase za ošklivou hru! Kdybys aspoň hledal 
nějaké informace.“ Taky marně. Dítě musí být zkrátka „in“.  
Ale pozor! Ty menší a tvárnější děti můžete teď nalákat na nový křesťanský 
web: 

www.deti.vira.cz 
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spouští v 
rámci internetových stránek vira.cz nový projekt, který je 
určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi 
pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po 
informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.  
Na adrese www.deti.vira.cz jsou k dispozici stránky, které obsahují 
omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. výroba svíček, 
šablony k malování na sklo aj.). Dále i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s 
omalovánkami ke každé liturgické době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich 
nabídka je postupně rozšiřována. 
 
A hned si něco zkuste i vy  
pro ukrácení dlouhé chvíle: 

Doplň tajenku: Nejlevnějším, ale zároveň  
nejkrásnějším dárkem je:_________________ 

AMEN * ARNO * ATOM * 
DIVÁK * HALO * HRADY 
* LANA  * MAÍN * 
MANDARINKA * MOJI * 
NAMOUVĚRU * OBUTO * 
PITO * PLUS * POKRMY * 
POMA * PONURÉ * 
RABÍN * SKATE * 
SODOMA * SVĚTY * ŠTEP 
* ŠTOLA * TROCHU * 
VĚHLAS * VILA * ZUBA Ř 
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Pozvánky 
 
 
 
Místo:      Katolický dům 
Termín:   Sobota 27. 12. 2008 
Začátek :  v 9 hodin, ukončení asi ve 13 hodin 
Zápis hráčů: 830 – 845 hodin         
Co s sebou?  Sportovní oblečení  
                     Sportovní obuv do haly      
                     Pálku na stolní tenis 
Přijďte se protáhnout a pobavit s přáteli.  
Bude se hrát ve všech věkových kategoriích, dle zájmu i dívky.  
 
 
Akce ve farnosti v prosinci a na přelomu roku 2008 
 
** 4. prosince 2008, 14,30 – 17,30h, kostel 

Adventní svátost smíření 
Na Vánoce se připravme i přijetím svátosti smíření. Moc to pomáhá!! 
 
** 6. prosince 2008, od 9,30h, Sloup 

Adventní setkání mládeže blanenského děkanství 
Mladí od šesté třídy (primy), včetně biřmovanců, jsou zváni na adventní 
duchovní obnovu spolu s vrstevníky z okolních farností do Sloupa!!  
 
** 6. prosince 2008, 8,30 – 12,00h, Katolický dům 

Kurs pro pomocníky v pastoraci - 2 
Na druhé setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanství přijede 
přednášet salesián P. Miloslav Kabrda. Promluví o svátostech. Další setkání pak 
jsou 17. 1. a 14.2. 2009. 
 
** 6. prosince 2008, 15,00h, Katolický dům 

Mikulášská besídka  
Na besídce zahraje tři krátká představení divadelní kroužek Kolpingovy rodiny 
Blansko. Následuje návštěva sv. Mikuláše a nadílka. Vstup je téměř zdarma – 
jedinou podmínkou je přinést vlastnoručně malovanou vánoční pohlednici!! 

Tradi ční vánoční  turnaj 
neregistrovaných hráčů 

ve stolním tenise 
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Prostředky získané jejich prodejem v předvánočním čase poputují na konto dětí 
v Indii v rámci Adopce na dálku.  
 
** 7. prosince 2008, 14,00h, Galerie KRUH, nám. Svobody 

Vánoční výstava 
Vánoční výstavu o světle v galerii manželů Formánkových zahájí O. Jiří. 
 
** 11. prosince 2008, 17,00h, Muzeum Blansko, zámek 

Vánoční téma 
Výstavu na vánoční téma v Muzeu města Blanska zahájí rovněž O. Jiří. 
 
** 13. prosince 2008, 8,30 – 12,00h, Katolický dům 

Vánoční dílna: „I malé dárky potěší“  
K dispozici budou stanoviště, na kterých si děti (i dospělí) mohou pod 
odborným vedením vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože 
 „i malé dárky potěší“, jsou-li od srdce. Výše vložného = počet let účastníka. 
 
** 13. prosince 2008, 15,00h, Blansko–Lažánky u kaple 

Vánoční strom a výstava v Lažánkách 
Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu u nové kaple v Lažánkách bude 
možno shlédnout v kapli výstavku historických pohlednic této městské části.  

 
** 14. prosince 2008, 16,00h, kostel 

Adventní muzicírování 
Na svůj tradiční adventní koncert pedagogů a žáků zve soukromá ZUŠ Blansko. 
 
** 16. prosince 2008, 9,00h, Centrum pro matku a dítě, ul. Sladkovského 

Beseda na adventní a vánoční téma + možnost svátosti smíření  
Po besedě o adventu a Vánocích mohou přítomné maminky využít příležitosti 
k přijetí vánoční svátosti smíření. Hlídání dětí zajištěno!! Zve O. Jiří 
 
** 19.prosince 2008, 17,45h., kostel 

Betlémské světlo – dětská mše svatá 
Pokud se podaří, tak na této předvánoční dětské mši svaté bychom mohli 
v kostele přivítat živé světlo z Betléma. Děti ať si přinesou sklenky a čajovkami 
(mohou si je vyrobit 13.12. na Vánoční dílně!). Sejdeme se s nimi nejdřív na 
farním dvoře a odtud je přineseme do kostela ke mši svaté. 
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** 21.prosince 2008, 13,30 – 15,00h, krytý bazén v Blansku 

Hrátky v bazénu 
Hravé vodní odpoledne s překvapením od manželů Matěnových. Vhodné i pro 
menší děti. Pro větší budou k dispozici lodě.  
 
** 21. prosince 2008, 14,30 – 17,30h, kostel a Katolický dům 

Vánoční zpovídání 
Také letos bude zpovídat 10 kněží jak v kostele, tak na KD. Tam si také ještě 
budete moci zakoupit křesťanskou literaturu, případně kalendáře. Čekání na 
svátost smíření není totéž co čekání u zubaře nebo v supermarketu. Je to symbol 
očekávání Ježíše do našeho srdce!!  
 
** 24. prosince 2008, 16,00h, kostel Olomučany 

„Půlnoční“ mše svatá – zejména pro rodiny 
Do kostela v Olomučanech jsou na tradiční „půlnoční“ zvány zejména rodiny 
s dětmi. Zazpívá místní sbor a zazní také lidové koledy.  
 
** 24. prosince 2008, 23,00h, kostel 

„Půlnoční“ mše svatá 
Při tradiční půlnoční bohoslužbě zazpívá velký chrámový sbor a zazní lidové 
koledy, které si mohou zazpívat všichni přítomní.  
 
** 25. prosince 2008, 7,00h a 8,45h, kostel 

Boží hod vánoční  
Zazní lidové koledy. V 8,45 zazpívá velký chrámový sbor.  
 
** 25. prosince 2008, 14,30h, park u zámku  

„Živý betlém“ 
Na setkání u „Živého betléma“ v zámeckém parku nebudou chybět ovečky, 
pastýři, Josef, Maria ani Ježíšek (letos malá Nikolka). Kromě vánočního 
poselství zazní koledy v podání malého sboru z kostela sv. Martina a zatancuje 
soubor Drahánek ZUŠ Blansko.  
 
** 26. prosince 2008, 16,00h, kostel 

RASTISLAV – vánoční koncert 
V podání pěveckého sboru Rastislav, orchestru Czech Virtuosi a sólistů zazní 
druhá Rybova vánoční mše a další vánoční skladby.  
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** 26. prosince 2008, 7,00h a 8,45h, kostel  

Svatý Štěpán, první mučedník 
Ranní bohoslužba bude mimořádně v latinském jazyce s lidovým zpěvem. Na 
druhé bohoslužbě zazpívá malý chrámový sbor dětí a mládeže.  
 
** 27. prosince 2008, 17,55h, kostel  

Bohoslužba ke cti sv. Jana – žehnání vína 
Vedle svatomartinské tradice existuje i dlouholetá tradice žehnání mladého vína 
o svátku svatého Jana. Po bohoslužbě proběhne degustace přinesených vzorků! 
 
** 28. prosince 2008, 7,00h a 8,45h, kostel 

Svatá Rodina 
Neděle po vánocích má svátek „Svatá rodina“ Josefa, Marie a Ježíše. Při obou 
bohoslužbách zazní prosby a modlitby zejména za všechny rodiny a manželství.  
 
** 28. prosince 2008, 14,30h, kostel 

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý“ – dětský národopisný soubor ze Skoronic 
Pro rodiny k jejich svátku, ale také pro širokou veřejnost je připraveno folklorní 
pásmo koled a slova v podání dětského souboru ze Skoronic u Kyjova. Píší: 
„Naše pásmo má tři části: oznámení o narození Ježíška, cesta do Betléma a 
předávání darů, koledování po dědině a u hospodáře…Zpívá a tancuje 14 dětí 
(11 děvčat a 3 chlapci ve věku od 5 do l6 let). Jsme oblečeni v našich starých 
krojích, vyšívaných „fěrtůškách“, „pávkách“, v tzv. zimním kroji.“  
Tož co vy na to??? Přijdete se rozdělit o nadšení dětí a mládeže ze Skoronic?? 
 
** 31. prosince 2008, 16,30h, kostel  

Závěr roku 2008 
Za vše, co dobrého se všem lidem dobré vůle v uplynulém roce podařilo, bude 
možné poděkovat při poslední bohoslužbě roku 2008. Vděčnost totiž znásobuje 
všechny dary.  
 
** 10. ledna 2009, 20.00h, Katolický dům  

Ples Orla a KDU-ČSL  
Hraje skupina Velvet, domácí kuchyně, bohatá tombola, doprovodný program.  
 
** 24. ledna 2009, 20.00h, Katolický dům  

Ples JUNÁKA 
Podrobnosti budou ještě zveřejněny. 
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Na cestu do letošního Betléma – slovo jáhna Oldy 
 
Dítě se nám narodilo,   
syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno 
podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje 
(1Z 9)  
 

Tato slova slyšíme v prvním čtení při půlnoční mši 
svaté. Bůh se snižuje k nám lidem, Nekonečný Bůh se 
z lásky k lidem omezuje dobrovolně, stává se bezbranným dítětem. Všemohoucí 
Bůh se dobrovolně stává „závislým“ na lidské pomoci, na lidské lásce. V Dítěti 
Ježíši nám Bůh dává novou šanci na „reparát lásky“, dává nám šanci sloužit 
Bohu. Co je však potřebné k tomu, abych dokázal skutečně sloužit Bohu?  

V prvé řadě to je nutnost „narození Krista ve mně.“ Je to nutnost, abych se 
já stal „skutečným Božím dítětem.“ V čem je mi dítě vzorem? Především v tom, 
jak se nechává obdarovávat a jak se snaží obdarovávat druhé! Platí totiž 
pravidlo: nemohu dát druhým to, co sám nemám. Nedovolím-li Bohu, aby mě 
skutečně obdarovával (často skrze druhé lidi) a já toto obdarování nepřijímal 
s dychtivostí srdce, budu možná „zavalen dárky“, ale nebudu „skutečně 
obdarován“.   

Obdarování totiž spočívá v otevření srdce dárci a daru. Jak toto krásně umí 
dítě, jak nám dá šanci ho s láskou obdarovávat. Nedáme-li šanci Bohu, aby nás 
obdaroval (to znamená přijmout dary potřebné), pokud se neodnaučíme „Boha 
poučovat“ o darech „zdánlivě potřebných či životně nezbytných“ pro nás, tehdy 
nedostaneme „Boží obdarování.“ Nebudeme-li však Bohem obdarování, 
nebudeme moci zažít „Boží pokoj.“ Ten pokoj, po kterém touží celé naše bytí, 
ten pokoj, který člověka činí „skutečně šťastným“, ten pokoj, který ze mne učiní 
Boží dítě. A jako „ obdarované Boží dítě“ mne pak Bůh uschopní k tomu, abych 
já sám mohl být „obdarováním pro druhé lidi.“ 

Milostiplné vánoční svátky          jáhen Oldřich
   
Poděkování 
 
Na závěr roku bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kdo na sebe berete 
odpovědnost za život naší farnosti, ať už sloužíte pravidelně nebo podle potřeby. 
Vzhledem k tomu, že Bůh Otec vidí i to, co je skryté, ať je On tím, kdo vás 
zahrne svým dobrem. „Kdo Bohu slouží, nikdy nezchudne!“ Otec Jiří 
 

Občasník farního společenství v Blansku. 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. Registrováno OkÚ Blansko pod č. 0370100493 


