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občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku 

________________________________________________________________ 
Ročník 4  *  číslo 2  *  květen–srpen 2009  *  www.farnostblansko.cz 
 
 
Krátké setkání a vzpomínání  
 

U příležitosti udílení svátosti biřmování navštívil naši farnost bývalý blanenský 
administrátor a nyní generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek.  

Položili jsme mu několik otázek.  

Otče, když dnes procházíte po delším čase 
naším kostelem, co se Vám vybaví? 

Ve tvářích mladých vidím a vybavuji si 
trošku ty starší, které si pamatuji ze svého 
působení. Ale především si Blansko pamatuji 
jako farnost, ve které lidé žijí jeden s druhým, 
pro druhého. Ne vedle sebe.  A to je krásné.                                                            

Kolem nás je spousta mladých lidí, jsou 
aktivní, schází se ve společenství, schole, 
pořádají se pro ně různé akce. Ale krém na 
vrásky od biřmovanců našemu otci Jiřímu 
pomůže jen maličko. Co takhle kaplan? 

Kaplan není a nebude z prostého důvodu: máme málo novokněží,. Situace 
v semináři se sice zlepšuje, letos nastupuje do nultého ročníku teologie 9 
zájemců, ale na ty si ještě musíme počkat. 

(Vzkaz:  Krém proto, otče Jiří, používejte dvakrát denně! ) 

Jak se biskupství připravuje na návštěvu papeže Benedikta XVI.? 

Proběhlo jednání se zástupci Svatého stolce. Návštěva bude krátká, 
v podstatě jen mše svatá na letišti. Svatý otec přiletí ráno do Brna, odslouží mši 
svatou a na oběd již zase poletí do Prahy a poté navštíví Starou Boleslav. 

Otec Jiří Mikulášek se poté odebral na slavnostní oběd se spolubratry 
kněžími a oceněnými farníky. Vzpomínal na život ve farnosti, na brigády kolem 
fary a kostela, které prožil během svého působení a věřte, že si pamatoval 
opravdu mnoho.  A to v naší farnosti působil v letech 1977-1983. Děkujeme! 

(red) 
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Fotoreportáž z farních událostí 
 
Pomáhat je v módě!                                                           Non Stop Čtení Bible 

                                       
                                    
Ježíš žije, aleluja – křty na Bílou sobotu 

   
Svátost biřmování 
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Tip na výlet 
 
Pozvánka na rodinný výlet do Ořechova u Brna 

 
Že slavíme 1. května svátek sv. Josefa 

dělníka, víme asi všichni, ale v tento den slaví 
svátek i jeden pozapomenutý světec – a sice 
svatý Peregrin. Narodil se r. 1265 v Itálii, později 
jako šlechtic toužil po moci i vládě. Oslovil jej 
generální představitel Služebníků Mariiných 
Filip Benizi a Peregrín poté vstoupl do kláštera 
Servitů. Vynikal zbožností a asketickým životem.  
R. 1726 byl svatořečen.  

Asi 10 km jihovýchodně od Brna najdete mezi obcemi Ořechov, Hajany, 
Želešice a Nebovidy malou kapli zasvěcenou právě sv. Peregrínovi. Nechali ji 
postavit kolem r. 1865 brněnští poutníci, kteří tudy putovali do Mariazell. Pokud 
se tedy chcete účastnit mše svaté pod širým nebem, můžete přijít třetí květnou 
neděli . Je to jediná pouť ke cti sv. Peregrina, patrona při bolesti nohou a 
rakovině, která se v naší zemi  nepřetržitě koná. Více informací najdete na 
www.orechov.cz  

A navíc: s dětmi můžete navštívit Army Park  plný bojových vozidel 
z druhé světové války. Otvírací doba so+ne 9-17h. 
 
Čtenářský koutek 
 
Testament (Abbé Pierre) 

Abbé Pierre se ve svých 81 letech rozhodl sepsat nosné myšlenky svého 
života, jakýsi souhrn svého hledání, nadějí i obav. Nejde o katecheze, ale           
o svědectví. O svědectví člověka, který svou autentickou vírou, vytrvalou prací 
pro lidi na okraji společnosti a burcováním veřejného mínění značně ovlivnil 
život Francouzů druhé poloviny 20. století, bez rozdílu vyznání. 

Hlasy ticha (Muhs Wilhelm) 
Knížka obsahuje citáty (moudré, humorné, satirické, podněcující              

k zamyšlení) známých osobností z různých období a různých zemí na téma ticho 
a mlčení. V dnešním světě je málo místa pro ticho, podstatnou podmínku, jak se 
naučit umění naslouchat. Mnoho lidí, vyčerpaných ohlušujícím povykem 
moderního života, blahodárné účinky "ticha, které léčí", ocení. Podle 
švýcarského spisovatele M. Picarda "člověk, jenž ztratil ticho, nejenže ztratil 
svou podstatu, ale změnil se v celé své struktuře". Myšlenky, které jsou 
shromážděny v tomto svazku, chtějí pomoci čtenáři udělat místo naslouchání 
vnitřnímu hlasu. To je nezbytná podmínka pro nalezení působivého slova, které 
pomůže zahřát srdce a otevřít ho společenství s ostatními. 
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Požehnání 
 

Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý než nemocný, dostalo se ti více 
požehnání než milionu těch, kteří nepřežijí tento týden. 

Jestliže jsi dosud nezažil hrůzy války, osamělost ve vězení, agónii mučením nebo 
svíravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 milionů lidí na světě. 

Jestliže se můžeš zúčastnit shromáždění věřících beze strachu z pronásledování, 
mučení a smrti, dostává se ti víc požehnání než třem miliardám lidí ve světě. 

Jestliže máš v ledničce jídlo,  jsi-li oblečen, máš-li střechu nad hlavou a místo pro 
spaní, jsi bohatší než 75% lidí na světě. 

Jestliže máš peníze v bance nebo jen peněžence a můžeš dát pár drobných někde 
na misku, patříš mezi 8% nejbohatších na světě. 

Jestliže držíš hlavu zpříma, máš úsměv na tváři a pociťuješ vděčnost, je to 
požehnání. Hodně lidí by to mohlo tak prožívat, ale většinou to neumí. 

Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho 
ramene, dostává se ti požehnání, protože tak nabízíš uzdravující dotek. 

Jestliže můžeš přečíst toto poselství, dostal jsi dvoje požehnání: někdo na tebe 
myslí a ty ses to dověděl, dvě miliardy lidí neumí ani číst. 

Přeji ti šťastný den. Spočítej všechna svá požehnání a předej toto poselství dál, 
abys připomněl všem, jaké se nám dostává POŽEHNÁNÍ. 

       Catherine Jacquemont 
      z emmanuelovské misie v Jeruzalémě 

 
Rodinné centrum informuje 
 
** JÁHEN MAX KAŠPAR Ů V BRNĚ - (15.-17. května) 

Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství 
pořádají setkání v oblasti spirituality a mezilidských vztahů. Hostem setkání  
(15.-17. 5.) bude doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D  

Program:  
Pátek 15. května ve 20.00 hodin 

Veřejná přednáška na téma: Stavy a vztahy… aneb O čem je život. 
Denně vstupujeme do bludných kruhů vnějších a vnitřních stavů… Přednáška se 
koná v aule Biskupského gymnázia Brno, Barvičova ulice 85 (3. podlaží).  
Sobota 16. května od 9.00 hodin 

Celodenní rekolekce na téma: Po provaze ke Kristu. Ježíš řekl 
bázlivému Petrovi: „Pojď !“ K řesťan je člověk na cestě. Rekolekce proběhne 
opět v aule Biskupského gymnázia (Barvičova 85 - 3. podlaží).  

Setkání bude zakončeno společným slavením mše svaté. Sobotní program 
je třeba absolvovat celý. Oběd pro zájemce bude možné objednat a zakoupit 
přímo na místě (v sobotu před začátkem programu). Po celou dobu zde budou ke 
koupi dostupné knihy J. M. Kašparů i další knihy s duchovní tematikou.  
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Neděle 17. května v 9.30 hodin  
Mše sv. v kostele sv. Jakuba v Brně, celebruje R.D. Jan Bezděk, homilie: 
Jaroslav Max Kašparů. 
11.00 – autogramiáda v knihkupectví Cesta, ul. Rašínova (naproti kostelu) 
Finanční příspěvek na pořádání přednášky a rekolekce je dobrovolný. Více 
informací o návštěvě najdete na: www.biskupstvi.cz/pastorace 
 
** BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2009 V DIECÉZNÍM MUZEU  

Brněnské muzejní noci, která letos proběhne v sobotu 16. května od 
18.00 do 0.30 hodin, se opět zúčastní Diecézní muzeum v Brně na Petrově. 

V pořadí pátá Brněnská muzejní noc proběhne letos v sobotu 16. 5. Až do 
půlnoci bude mít zdarma otevřeno řada výstavních institucí jihomoravské 
metropole, v nichž mohou zájemci zažít kouzelnou noc (např. Moravská galerie 
v Brně, Muzeum města Brna, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské 
muzeum, Muzeum romské kultury, Muzeum Brněnska, ap.). Podrobný program 
a účastníci jsou uvedeni na www.brnenskamuzejninoc.cz  

Za pozornost určitě stojí, že ve stejném termínu připravují brněnská 
divadla také "NOC KEJKLÍ ŘŮ".  

Diecézní muzeum na Petrově připravuje pro Brněnskou muzejní noc 
program s tématem NOEMOVA HOLUBICE . Prostřednictvím scénických 
vystoupení, komentovaného promítání, vypouštěním živých holubů, 
rukodělných prací pro děti - vlastní výrobou holubiček - a dalšími způsoby chce 
Diecézní muzeum představit holubici jako prastarý biblický symbol pokoje a 
míru a zároveň jako evangelní symbol Ducha Svatého. Vše směřuje k tomu, 
aby návštěvník byl pozván k návštěvě stálé expozice Vita Christi i k nově 
připravovaným výstavám v kryptě brněnské katedrály.  
 
 
Plánované akce ve farnosti  

� Budování na dvoře fary… 
Během května by se měl na dvoře pomalu rozbíhat stěhovací, bourací práce a 
pak i stavební ruch. Aktuální informace prosím sledujte na nástěnce vedle 
ohlášek. O brigádnickou pomoc poprosíme jen zpočátku, při vyklízení stodoly. 
Předem díky! Prosba k rodičům: Pohyb dětí po dvoře bude pak omezen… 

� Pouť mužů a dětí z blanenského děkanátu 
1. května 2009, Senetářov 

Všechny svobodné i ženaté muže (i s dětmi) zveme na pouť ke svatému Josefu 
do Senetářova. Z Jedovnic se vyráží po značce v 8,00 hod. V Senetářově bude 
v 10,00 hod přednáška Otce Pavla Konzbula, pak program a oběd. Na mši 
svatou ve 14,00 hod. už jsou zváni všichni členové rodin!! 
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� Setkání mládeže blanenského děkanátu  
2. května 2009, Doubravice - fara 

Jarní setkání mládeže blanenského děkanátu - v pátek 1.5. po mši sv. domluva! 

� Diecézní setkání ministrantů s Otcem biskupem  
16. května 2009, Adamov - Vranov 

Ministranti našeho a boskovického děkanátu mají sraz v kostele v Adamově 
v 8,30 hod. Odtud vyjdou na Vranov. POKYNY: sraz 8,20 na vlakové zastávce 
(nebo na nádraží). Odpoledne mše sv. s Otcem biskupem. Návrat asi 16-17 hod. 

� Setkání děvčat blanenského děkanátu  
16. května 2009, Ostrov u Macochy 

Všechny školačky i studentky naší farnosti jsou zvány na setkání s ostatními 
děvčaty našeho děkanátu. Sraz v 8,00 u fary. Odjezd auty. Sportovní oblečení. 
Oběd zajištěn (šéfkuchař jáhen Olda). Mše svatá v Císařské jeskyni začne 
v 14,00. Mše sv. se mohou zúčastnit i rodiče (nutno přijet už ve 13,00 hod).  

� SLUNOVRAT – 5. přehlídka mladých divadel  
17. května 2009, od 14,30 hod., Katolický dům 

Letos se koná jubilejní ročník přehlídky mladých divadelních souborů, tentokrát 
z Rájce, Bořitova, Lažánek, Jedovnic a Blanska. Přijďte se pobavit a povzbudit! 

� Ekumenická svatodušní novéna  
22. – 31. května 2009, vždy v 19,00 hod., dřevěný kostel 

Tradičně se před slavností Seslání Ducha svatého budou křesťané různých 
vyznání z Blanska scházet ke společné modlitbě. Tématem je opět „ovoce 
Ducha“ a pokaždé promluví jiný představený. Srdečně zveme! 

� Diecézní soutěž o sv. Pavlu  – děkanátní kolo v Blansku!  
23. května 2009, od 9,00 do 12,00 hod, Katolický dům 

Do děkanátního kola za naši farnost postoupili: 1. kategorie - Buchlovská Klára, 
Buchlovský Pavel, Effenberger Hynek, Hasoňová Kateřina, Matuška Martin, 
Němec Lukáš, Zvěřina Vojtěch 2. kategorie - Buchlovská Jana, Sedláková 
Kateřina, Šebek Martin 3. kategorie - Barták Filip, Boček Martin, Dyčka Jiří, 
Klimeš Petr, Machač Štěpán, Musil Petr, Šebela Vojtěch  -- přijďte povzbudit!! 

� Lezení v Moravském Krasu  
23. května 2009 
Outdoorový klub KR pořádá lezecký výcvik s instruktorem ve volné přírodě pro 
mládež od 12-ti let (vhodné pro začátečníky). Doprava společně z Blanska na 
kolech. Lezecká výbava zajištěna. Počet účastníků omezen - přihlášky do 17.5.! 
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� Ples pro KAPKU  
29. května 2009, od 20,00 hod., Katolický dům 

Skautské středisko Srdce na dlani i letos pořádá dobročinný Ples pro kapku. 

� DLOUHÁ NOC KOSTELŮ – pozvánka od sousedů 
29. května 2009, od 16,00 hod., ADAMOV  – kostel sv.Barbory 

Před 5 lety vznikla v Rakousku tradice nazvaná Lange Nachte der Kirchen, 
která se letos koná poprvé v Brně. Připojil se i Adamov se zajímavým 
programem. Podrobnosti na www.nockostelu.cz 

� Svatodušní pouť do Křtin  
30. května 2009, 18,00 hod. 

Zveme na tradiční pouť do Křtin. Sledujte ohlášky – ve 13,00 hod. vyrazí pěší 
poutníci od fary a autobusy v 16,30 hod.  

� Koncert k 40. výročí malého chrámového sboru  
31. května 2009, 16,00 hod., kostel 

Malý chrámový sbor dětí a mládeže z kostela sv. Martina v Blansku oslaví letos 
40 let svého trvání dvěma koncerty. V neděli 31. května zve na první z nich. Na 
podzim plánuje vystoupení spolu se zakládajícími členy.  

� „Nežij vteřinou“  
6. června 2009, 13-15,00 hod., Výpustek 

Preventivně informační skupina Okresního ředitelství Policie ČR připravila 
druhý ročník akce pro motorkáře. Tentokrát u jeskyně Výpustek. 

� První svaté přijímání  
7. června 2009, 8,45 hod., kostel 

Svátost smíření přijmou děti poprvé den předtím, v sobotu 6.června od 8,30 hod.  

� Plán: Farní pouť ke sv. Klementu Hofbauerovi – 100 let výročí  
13. června 2009, od 7,00 hod. 

Máme v plánu nabídnout vám několikrát do roka jednodenní pouť na zajímavá 
poutní místa. Pokud se podaří, rádi bychom, vyrazili do Tasovic ke svatému 
Klementu Hofbauerovi a do okolí. Sledujte prosím ohlášky!  

� Biblická hodina – nejen pro lektory  
18. června 2009, 18,45 hod., kostel (nebo fara) 

Otec Pavel Kopecký, známý biblista přijal pozvání k biblické hodině pro 
všechny zájemce. Zveme nejen lektory, ale i ostatní.  
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� GARDEN PARTY 
19. června 2009 

Po závěrečné dětské mši svaté se sejdeme na tradiční Garden party!  

� Svátost smíření – zejména pro školáky!  
25. června 2009, od 14,30 do 17,45 hod. 

Svátost smíření posuneme o týden dřív, aby ji mohli přijmout hlavně školáci, 
než se rozjedou na prázdniny. Prosíme rodiče, aby na to pamatovali. Díky!!  

� Svátost kněžství  
27. června 2009, 9,00 hod. 
Kněžské svěcení udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v katedrále v Brně 3 
jáhnům: Jan Krbec z Třešti, Jan Kotík z Křižanova a Robert Prodělal z Jihlavy. 

� PRIMICE – jáhen Marcel Puvák  
4. července 2009, Prievidza 

Jáhen Marcel Puvák bude slavit v rodné Prievidzi první mši svatou. Chtěli 
bychom  vypravit autobus. Vysvěcen bude pro Ostravsko-opavskou diecézi. 

� Cyrilometodějská pouť v Lažánkách  
5. července 2009, 11,00 hod. (mše sv.) a od 15,00 hod. (společenský program) 

Kaple v Lažánkách je již opravená. Po dohodě s místními bychom ji zasvětili 
svatým Cyrilu a Metodějovi. Letos by měl být instalován oltář, sedes a ambon. 
V dalším roce plánujeme i nové posvěcení kaple. Po dopolední mši sv. bude 
následovat společenské odpoledne pro děti i dospělé na blízkém prostranství.  

� Prázdninové táboření se splouváním řek a pěšími výlety do hor 
23. –  29. srpna 2009, Rakousko 
Outdoorový klub KR zve na týdenní pobyt u řeky s vodáckou a turistickou 
náplní. Pojedeme do osvědčeného údolí řeky Salzy v nedalekém Rakousku 
stejně jako v loňském roce. Cestou navštívíme klášter Heiligenkreuz. 
Podrobnosti budou uveřejněny na letáčcích a farním webu.  

� Diecézní pouť rodin 
29. srpna 2009, Žďár nad Sázavou 

Rodiny s dětmi zveme na tradiční setkání rodin s Otcem biskupem. Objednáme 
opět autobus(y) i pro rodiny z okolí.  

 
Občasník farního společenství v Blansku. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická 
farnost sv. Martina v Blansku. Neprodejné. Své příspěvky a podněty zasílejte na 
adresu: Pavla.Samonilova@seznam.cz  Sazba vlastní, tisk Reprocentrum s.r.o. 
Blansko. Registrováno OkÚ Blansko, č. 0370100493 


