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občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku
________________________________________________________________
Ročník 4 číslo 1 * Postní doba a Velikonoce 2009 * www.farnostblansko.cz
________________________________________________________________
Z postních zamyšlení otce biskupa
Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku? Předpokládám,
že ano. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak?
Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky.
V postní době se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá
velikost Boží lásky v Ježíši Kristu. Její velikost spočívá v ceně,
kterou je schopen dát za naše vykoupení. A tou cenou je, že
dává SÁM SEBE.
Zkuste si to představit: mám někoho rád nebo ráda. Myslím na něj, chci být
s ním. Chci mu dát všechno pro to, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí
květinu. Ale zůstanu u ní, když bude nemocná, když se o ni budu muset starat a
budu muset obětovat všechny své koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná,
i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře? Jak moc budu
schopen vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil
druhého šťastným? A dám za něj život, i když mě zradí, bude mě podvádět,
nebude o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co
jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a
ještě se mi bude vysmívat do očí? Každý si v duchu přiznejme, že naše
sebeláska možná vítězí častěji a snadněji, než bychom si přáli.
A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně na sebe bere všechny moje zrady,
mou ukrývanou pýchu, pro kterou nechci vidět, co mám ze své strany udělat,
abych mohl nakládat s jeho bohatstvím. A protože hledání toho, co ode mě
očekává Bůh, je někdy obtížné, volím pro sebe buď snadnější cesty, nebo se po
jeho vůli přestávám ptát úplně a tím mařím své šance.
Postní dobou prozařuje postava milujícího Ježíše Krista, který se z lásky
k nám zříká sám sebe a bere na sebe všechno, čím jsme porušili lásku vůči
němu, vůči lidem kolem nás i vůči sobě samým. A nabízí nám svou blízkost.
V ní začínají "nové" poměry, s ní získáváme sílu k přemáhání strachu a
k pravdivému pohledu do vlastního nitra. V ní máme možnost obnovit všechny
vztahy lásky, které prožíváme. S ní se máme stát darem Boha druhým.
Nebojme se! Otevřme svá srdce jeho lásce.
Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby vám to v souvislosti
s velikonočním vítězstvím Krista a se svátky, kterými si to připomínáme,
přineslo radost a pokoj.
Žehná Váš biskup Vojtěch
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Tip na výlet
U Tří křížů – křížová cesta u Chudčic
Dny se prodlužují, jaro se blíží, je čas vyrazit
do přírody. A kam jinam v postním čase, než na
křížovou cestu. Tentokrát se vydáme do Chudčic
u Veverské Bitýšky.
Můžeme z Blanska využít autobus do Kuřimi a
tam přestoupit na další linku do Chudčic. Motoristé
projedou Chudčice směr Veverská Bitýška. Auto
zaparkují na horním konci Brněnské přehrady, za
mostem přes Svratku, u autocampu Hana. Pěšky se vydáme po zelené značce
chvíli podél silnice směr Chudčice, ale poté z ní sejdeme doprava. Značka nás pak
lesem do kopce vede k prameni. Ten má podle pověsti léčivé schopnosti a nabízí
se zde příjemné místečko k posezení.
Kousek výše nad pramenem prochází nově opravená křížová cesta
z Chudčic, jež přechází štěrkovou cestu a vstupuje do obory, kterou prudce stoupá
k samotnému poutnímu místu, kde dříve stávala cyrilometodějská kaple sv. Kříže.
Nařízením císaře Josefa II. byla roku 1784 zbořena. Od roku 1865 zde stojí tři
kamenné kříže.
Od autocampu ke konci křížové cesty nás čeká asi jeden kilometr. Zdatnější
turisté po návratu k pramenu mohou pokračovat po modré značce podél oplocení
obory k přehradě. Přes rozcestí Nad Zouvalkou a Junáckou louku dojdou ke žluté
značce. Ta vede podél levého břehu přehrady k přístavu Veverská Bitýška. Odtud
už je to k autu pár kroků. Celá trasa i s křížovou cestou je dlouhá asi 7.5 km.
V létě je možno cestu ze Zouvalky zpět s trochou romantiky projet lodí.
Podrobnosti najdete na mapě KČT číslo 85.

Soutěž pro děti do 8 let
Naše obrázky jsou z křížové cesty. Napište, o které zastavení se jedná (číslo)
a co se v něm událo.

Odpovědi zašlete do pátku 13.3.2009 (na dětskou mši svatou). Výherci budou
vylosováni a odměněni v neděli 15.3.2009 po mši svaté v 8,45 hod.
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Obce naší farnosti
Kaple ve Spešově
Místní obyvatelé o ní hovoří jako o kapličce, neboť se jedná opravdu o malý
kostelík (asi pro 50 lidí). Kaple byla postavena r. 1856, prý jako dík za uchránění
obce před nakažlivou chorobou (snad cholerou), která se hojně rozšířila v celém
širokém okolí. Patronem kapličky je svatý Jan Nepomucký, jehož socha dominuje
v pozadí oltáře. Poněvadž však kaplička byla pouze 8 m
dlouhá, 8 m široká a 9 m vysoká, hned další rok byla rozšířena
v nynější velikost. Vysvěcena byla první říjnovou neděli 1857.
Bohoslužby bývaly nepravidelně, farou patřila do Bořitova.
Stavba byla vybudována v empírovém stylu – obdélníkový
půdorys, jehlancovitá věž, která nevystupuje mimo hlavní
část.
Až téměř po stu letech – r. 1953 – byly provedeny první
úpravy, zavedena elektřina a opravena fasáda. Interiér kaple se
neopravoval. Oltář byl zdoben v duchu barokním s nápadným
zlacením, stejně tak několik sošek světců a Panny Marie.
R. 2005 přešla spešovská kaple do správy farnosti
blanenské. Generální oprava celé kaple proběhla v letech 2004-2005. Tehdy byly
instalovány i hodiny.
(Podle kroniky, zprávy J. Navrátilové a otce Jiřího)

Poděkování našim divadelníkům
„Naši milí mladí, vřelé díky za Vaše umění, spontánnost, vzestupnou „linii“
a velké potěšení, které nám vždy v pátek při mši svaté připravujete“. Dovídáme
se důležité události z dějin Izraelitů, obdivujeme jejich vytrvalost, s jakou
naslouchají Božímu hlasu, smějeme se s nimi i pláčeme. Neměli a nemají to
lehké. Jsou to naši starší bratři ve víře, můžeme se od nich učit. „A od vás,
chlapci a děvčata, také, protože do svých rolí vkládáte velkou snahu, cit
a pochopení. Ať se Vám stále daří a tato práce Vám přináší radost – jako nám“.
J. Zindulková

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
Klub, pořádá od loňského roku jedenkrát měsíčně outdoorové aktivity pro
starší děti a mládež. Klub nemá stálé členy, je otevřen všem příchozím třeba jen
na jednu akci. Umožňuje mládeži trávit aktivně volný čas společně s jejich
vrstevníky ve volné přírodě a vyzkoušet si i organizačně a materiálově
náročnější činnosti (pěší turistika, cyklistika, návštěva jeskyní, základy pohybu
na skalách, vodácké akce). V roce 2008 uspořádal Klub 5 jednodenních akcí
a jeden týdenní pobyt v přírodě, s celkovým počtem 80 účastníků.
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V březnu půjdeme na prohlídku jeskyně Výpustek proměněnou na vojenský
protiatomový kryt. V dubnu budeme splouvat Svitavu na kánoích. V červnu se
vypravíme na cyklistický výlet.
Završením celoroční činnosti bude táboření na břehu blankytné řeky Soči
v srdci slovinských Julských Alp. V nabídce budou splouvání řek a pěší výlety
do hor. V plánu máme lezení na prohřátých skalách, další tajuplnou jeskyni
a zkušební ponor s potápěčským přístrojem.

Rodinné centrum informuje
DOVOLENÁ PRO RODINY 2009
Manželská abeceda pro každého
8. - 15. srpna 2009 – Dobrošov (Náchod)
Pobyt je určen pro všechny manželské páry včetně seniorů, věk a počet dětí není
rozhodující. Dopoledne samostatný program pro manželské páry, hry a soutěže
pro děti. Ceny: (za týden celkem - program, péče o děti, ubytování a plná penze)
Dospělá porce 2.700,- Kč, dětská porce 2.500,- Kč. Malé děti bez nároku na
stravu a lůžko 300,- Kč (kategorie dospělí/dítě není určena věkem, ale velikostí
stravovací porce podle objednávky). Sleva pro rodiny - tři a více dětí – cena pro
třetí a další dítě snížena o 250 Kč. Podrobnosti na www.rcblansko.cz
Přihlášky: milana.vykydalova@centrum.cz Informace: 736606468 a 516416594.
AKTIVNÍ DOVOLENÁ S DĚTMI
Plavání ve slané vodě pro děti (0 - 6 let) pod vedením profesionální
instruktorky
4. - 11. července 2009 - Blansko hotel Panorama (cca 3 km od města Blansko brána Moravského krasu)

Opravy na faře
Jak už jste byli informováni, plánujeme místo stodoly na dvoře fary
postavit budovu určenou především k bydlení pro kněze a případný farní tým.
Starou faru budeme pak využívat hlavně na dílny a klubovny pro děti a mládež.
Základní návrhy, které vypracovala
ing. arch. Monika Sirná, byly
projednávány na farní radě. Technicky se
jich pak ujala skupina, ve které jsou ing.
C.Šamonil, ing. J.Kupčík, ing. J.Novotný,
jáhen Oldřich a podle potřeby další.
V současnosti se dokončuje návrh vnější
podoby tak, aby vyhovovala požadavkům
památkářů. Stará fara a kostel jsou kulturní
památky a dvůr je „prostředím památky“.
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V letošním roce, s Boží pomocí, plánujeme:
Na jaře: Vystěhování a odstranění stodoly.
Schválení projektu nové fary od památkového ústavu a stavebního úřadu.
Zahájení záchranného archeologického výzkumu v dotčené lokalitě.
O prázdninách: (Snad) už zahájení prací na stavbě (1).
Prodloužení střechy chlévů tak, aby vznikl krytý prostor pro „dvorní“ akce (2).
Tyto informace jsou jen rámcové. Další podrobnosti budete moci získávat
od členů farní rady a průběžně sledovat na nástěnce v předsíni kostela. Všem,
kdo se zatím na náročném uvažování a plánování podíleli, upřímně děkuji.

Postní doba
Postní sbírka
O půst – odřeknutí si nadbytečností – bychom se měli snažit během celé postní
doby. Ušetřené prostředky bychom měli věnovat chudším, než jsme my. Příklad:
1) Rodina se dohodne, že v neděli bude na oběd místo řízku krupička. Rozdíl
v ceně dá do postní sbírky (ne, že se nacpe druhý den – to není půst!!) 2) Nejdete
do cukrárny. Místo zákusku si dáte doma suchý rohlík, místo horké čokolády
teplou vodu a co zbude po odečtení částky na toaletní papír, darujete do sbírky...
Křížová cesta
Během postní doby bude každou středu (v 17,00h) a neděli (v 14,30h) pobožnost
křížové cesty. Prosím všechna společenství ve farnosti, aby se rozdělila o
služby a muže – bývalé ministranty, aby se zapsali na nesení kříže. Díky!

Akce ve farnosti v postní a velikonoční době 2009
Na stránkách naší farnosti www.farnostblansko.cz najdete nově přehledný kalendář akcí.

Dětský maškarní karneval
** 22. února 2009, 14,00h, Katolický dům
Tradiční dětský karneval s rejem masek, hudbou, soutěžemi a spoustou zábavy
připravila Kolpingova rodina Blansko ve spolupráci s Katolickým domem.
Nejen keramické sny Pěkné modré
** 22. února – 6. března 2009, Městská knihovna Rájec-Jestřebí
Prodejní výstava centra duševního zdraví Pěkná modrá Doubravice s ukázkou
tvorby ing. Hany Štouračové, Lucie Voráčové a Luboše Knechta.
Otevřeno: po, čt 9-18h, út, st, pá 9-15h, ne 14-17h.
Popeleční středa – den přísného postu – udělování popelce při mši svaté
** 25. února 2009, 17,45h, kostel
Znamení popelem ze spálených loňských kočiček může přijmout každý, kdo je
ochotný na svém životě změnit něco od špatného k lepšímu. Na Popeleční středu
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bychom si měli odříct maso a zdraví lidé by si měli odříct i tolik jídla, kolik
dokáží! Ušetřené prostředky bychom měli věnovat do postní sbírky na chudé.
Loutkové divadlo o kašpárkovi
** 8. března 2009, 15,00h, Katolický dům
Představení pro děti v podání herce Václava Baura
Výprava do jeskyně Výpustek
** 9. března 2009, 12,30h, jeskyně Výpustek
Klub outdoorových aktivit Kolpingovy rodiny Blansko zve na další výpravu,
tentokrát do jeskyně.
Vnitřní uzdravení
** 11. března 2009, 18,30h, Katolický dům
V rámci cyklu zdravotních přednášek hovoří o souvislosti mezi zdravím a
duchovním životem P. Jiří A. Pleskač, řeckokatolický kněz z Jedovnic.
Velká cena Blanska v maxiautodráze
** 14. a 15. března 2009, 9-17h a 9-12h, Katolický dům
Skautské středisko Srdce na dlani zve všechny zájemce o svezení. Vstup 20 Kč,
vlastní auto výhodou. Další info na Ivo Fajman, 724285442, velorex@email.cz
Rastislav dětem
** 15. března 2009, 15,00h, Dělnický dům
Rastislav připravil pro rodiče s dětmi pořad nazvaný: ŠERLOK HÓLMS
ZASAHUJE ANEB PŘÍPAD ZTRACENÉHO DIRIGENTA.
400 let od kněžského svěcení sv.Jana Sarkandera v Brně
** 21. března 2009, 10,00h, Brno – katedrála
Na oslavu výročí sv. Jana pozval Otec biskup Vojtěch apoštolského nuncia
Diega Causera, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, další biskupy a zve
i nás všechny!!
Týden modliteb za mládež
** 22. – 28. března 2009
„Týden modliteb za mládež nazvaný Mladí pro církev – církev pro mladé je určen k
propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce…. Toužíme po tom, aby skrze
Boží požehnání nebyly akce pro mládež pouhým vnějším aktivismem, nýbrž dílem, na
němž se oslaví Boží jméno. …. děkuji za modlitební, lidskou i materiální podporu.“ P.
Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK
Akordeony v chrámu
** 26. března 2009, 18,00h, kostel
Komorní koncert Českého akordeonového dua k 60. letům ZUŠ Blansko.
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Pomáhat je v módě – pomozte i vy“
** 28. března 2008, 15,00h, Dělnický dům
Již druhou charitativní módní přehlídku pořádá naše farnost tentokrát ve
spolupráci s městem (na http://www.pomozteivy.jhd.cz ). Modelky i modelové
všech věkových kategorií předvedou kolekce ze second handu. Výtěžek dražby
je určen pro Súdán, kde je na praxi mezi mládeží salesián Jenda Musil (
http://www.misijni-denik.wgz.cz/ ) Souběžně proběhne i misijní burza.
Květný pátek ve Sloupě
** 3. dubna 2009, 7,00h a 10,30h, Sloup
Tradičně se sejdeme ke mši svaté (7,00 farní a 10,30 s Otcem biskupem) a ke
svátosti smíření (v kaplance).
Diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem
** 4. dubna 2009, Brno – Petrov, katedrála a město
Na setkání mládeže s Otcem biskupem jsou zváni z naší farnosti všichni školáci
(od 6. třídy a primy) a studenti. Sraz kvůli společné jízdence je v 8,20 na
zastávce Blansko-město a na nádraží. Program na http://brno.signaly.cz/aktualne
Velikonoční svátost smíření
** 5. dubna 2009, kostel a Katolický dům
Zpovídat bude přes 10 kněží v kostele i na Katolickém domě.
Zelený čtvrtek a Velký pátek pro školáky
** 9. + 10. dubna 2009, 8,30 – 12,00h, Kostel, fara, Katolický dům
Pro školáky je připraven program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.
Zelený čtvrtek 9. dubna 2009
Brno – mše svatá s O.biskupem a kněžími diecéze – 10,00h
Adamov – 17,00h *** Blansko – 19,00h *** Olomučany – obřady NEBUDOU
Velký pátek 10. dubna 2009 – DEN přísného postu
Adamov – 17,00h *** Blansko – 19,00h *** Olomučany – obřady NEBUDOU
Bílá sobota 11. dubna 2009
Adamov – 18,30h *** Blansko – 21,00h (svátost křtu 5 katechumenům) ***
Olomučany – obřady letos NEBUDOU
Velikonoční neděle 12. dubna 2009 – žehnání pokrmů!!
Blansko – mše sv. 7,00 a 8,45h * Adamov – mše sv. 10,45h
Olomučany – bohoslužba slova v 10,45h
NON STOP veřejné čtení Bible
** 9. – 12. dubna 2009, od (asi) 14,00h. po 3 dny a 3 noci….
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Na nám. Republiky chtějí křesťané z Blanska uspořádat non stop čtení z Bible.
Sloužit budou po skupinkách, ale do čtení se mohou zapojit i kolemjdoucí. Akce
využívá nový překlad Bible kralické a navazuje na podobné akce v republice.
Svátost BIŘMOVÁNÍ 19.4.
** 18. dubna 2009, 8,30h, svátost smíření pro biřmovance, kmotry atd.
** 19. dubna 2009, 9,00h, mše svatá – biřmovat bude velmi pravděpodobně
O.Jiří Mikulášek, generální vikář, náš bývalý farář
Olomučany a Adamov – v 10,45h jen bohoslužby slova!
Splutí Svitavy ** 26. dubna 2009
Klub outdoorových aktivit zve na další výpravu, tentokrát na lodě a na Svitavu.
Pouť mužů do Senetářova k sv.Josefu
** 1. května 2009, Blansko – Senetářov
První akce svého druhu pro muže naší farnosti. Podrobnosti budou upřesněny!!
Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna
** 16. května 2009, Blansko – Nový Hrad – Vranov
Prosím rodiče, aby svým synům – ministrantům pomohli rezervovat toto
důležité datum. Bude se na Vranov putovat dobrodružnou stezkou a na místě
pak je čeká setkání s ministranty dalších farností diecéze.
Noc kostelů v Brně ** 29. května 2009, Brno – kostely
„Noc kostelů“ se uskutečňuje podle rakouského vzoru, u nás letos poprvé.
Podrobnosti na http://www.nockostelu.cz
Hlasování pro ikony – už jen do konce února!
Podpořme svým hlasem v soutěži o nejlépe restaurovanou památku JM kraje
pravoslavné ikony z dřevěného kostelíku církve husitské! Hlasuje se zasláním
jedné SMS ve znění: HLA PAMATKY 1 na číslo 9007703. Cena 3 Kč. Díky!!

Závěrečné naléhavé slovo nechme opět Otci biskupovi
„Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili
všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného
života. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní
zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky
je možné podat na biskupství do 25. března 2009.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch.“
Občasník. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost sv. Martina v Blansku.
Neprodejné. Své příspěvky, podněty a návrhy zasílejte na: Pavla.Samonilova@seznam.cz
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