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                                              Nevím, zda vím, co je to zázrak 

„Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto 
okamžiku účastníkem zázraku: do země zdevastované ideologií nenávisti přijíždí 
posel lásky; do země zdevastované vládou nevzdělanců přijíždí živoucí symbol 
vzdělanosti; do země donedávna ničené ideou konfrontace a rozdělení přijíždí 
posel míru, dialogu, vzájemné tolerance, úcty a laskavého porozumění, 
zvěstovatel bratrské jednoty v různosti...“(Václav Havel)  
 
Uplynulo skoro dvacet let a Svatý otec přijíždí znovu a platí o něm všechno, co 
tak krásně vyjádřil před lety pan prezident Václav Havel. Víra nám dává 
schopnost vnímat v návštěvě Svatého otce ještě víc: v papeži, nástupci apoštola 
Petra, kterého sám Pán ustanovil viditelnou hlavou církve, k nám zvláštním a 
jedinečným způsobem přichází sám Ježíš, tentýž Ježíš, který procházel kdysi 
Svatou zemí, se stejnou mocí jako tehdy. Věříme, že i my dnes s přípravou na 
papežskou návštěvu připravujeme nový zázrak?  
Zázrak je normální způsob, jak se Bůh hmatatelně projevuje v našich osobních i 
společných dějinách. Bůh však potřebuje, abychom mu nechali prostor, a tak mu 
umožnili projevit jeho moc. On se nevlamuje do našich životů násilím z úcty k 
lidské svobodě. Navíc Bůh je větší než naše představy a očekávání a proto nás 
často překvapí, že jedná jinak než jsme si představovali. Tak si třeba ani 
nevšimneme jeho zásahu nebo mu neporozumíme. Naším úkolem proto je 
vytvářet prostor pro Boží působení. Jak?  
Je to samozřejmě modlitba, která však nemá přesvědčit Boha, aby něco udělal, 
ale má nám dodat odvahu k velkorysosti a důvěře, novou sílu v únavě, světlo v 
rozhodování. A protože církev jsou propojené nádoby, mohou službou modlitby 
podporovat praktické přípravy naši nemocní.  
Pro všechny ostatní je důležité být při tom. Navzdory námaze, nepohodlí, 
navzdory tomu, že na místě neuvidím tolik, co přes televizní kamery v pohodlí 
domova. Společně vytvořit něco krásného pro Boha! Mozaika je složena z 
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malých barevných kamínků. Jednotlivé kamínky samy o sobě nevytvoří obraz, 
teprve spolu s ostatními. Ale i bez jednoho kamínku, který by chyběl, je obraz 
neúplný, narušený. Záleží na každém z nás, jaký obraz o církvi vytvoříme v 
Brně nebo ve Staré Boleslavi. Nikdo by neměl spoléhat na to, že tam budou 
ostatní, a pokud je to jen trochu možné, neměl by chybět.    
         Mons. Jiří Mikulášek 

Dar mládeže Svatému otci Benediktu XVI. 
 

Mladí lidé České republiky připravují pro papeže Benedikta XVI. dva dárky.  
První, symbolický dar, je fotokniha ze života mladých křesťanů v České 
republice. Budou v ní shromážděny fotografie z diecézí, komunit a řádů a také z 
velkých celostátních setkání mládeže, která pořádá Sekce pro mládež ČBK.  
Druhý dar je spojen s myšlenkou konkrétního projevu křesťanské lásky 
(solidarity). Jak říká R.D. Roman Kubín, vedoucí Diecézního centra mládeže 
brněnské diecéze:  
„Na setkáních mládeže se vždy nějakou formou vybírá na potřebné lidi – ať již 
při bohoslužbě nebo při benefičních koncertech. Letos chceme povzbudit 
mládež ke skutku křesťanské solidarity, aby věnovala papeži dar na podporu 
jeho charitativních a misijních projektů v Africe. Proto vyhlašuje Sekce pro 
mládež ČBK veřejnou sbírku na tento účel s názvem „Pro Afriku“ . 
Uvědomujeme si totiž, že ve srovnání s mladými lidmi z Afriky, kteří se s 
papežem setkali v Angole v březnu tohoto roku, jsme nesmírně bohatí, a chceme 
aspoň malým příspěvkem podpořit ty, kdo ve třetím světě trpí velkou chudobou. 
Vybízíme mladé lidi k postnímu úsilí: když si něco odepřou, ušetřenou částku 
mohou věnovat mladým v Africe. Pro srovnání: Návštěva kina dnes stojí 80-150 
Kč, přitom v Africe stačí 100 Kč na půl roku na nejnutnější jídlo pro jedno dítě.  
Je možné si odepřít zmrzlinu, nějakou sladkost ... vynalézavosti se meze 
nekladou.“  
Příspěvky mohou mladí lidé sbírat mezi sebou ve farnostech a darovat pak 
prostřednictvím svých Diecézních center mládeže nebo poslat přímo na zvláštní 
účet této sbírky: 2102316603/2700.  
 

BiCEPS mladých 

Zkratka BiCEPS se skládá z šesti slov: Bonus, internet, Citáty, E-neděle, 
Poselství, Smskování. 

Slovo Bonus znamená dary mládeže Svatému otci. Prvním z nich je fotokniha 
zachycující život křesťanské mládeže v diecézích, komunitách atd. Druhým 
darem je peněžní šek - výtěžek ze sbírky na misie "Pro Afriku". Internetem se 
rozumí weby signaly.cz a www.navstevapapeze.cz, které se věnují příjezdu 
Svatého otce. Citáty , tak je nazvaná velká soutěž, která bude probíhat od 1. do 
16. září na signaly.cz. Jedná se o výběr nejhezčího citátu o víře, naději a lásce. 
Tři výherci získají mimo jiné vstupenku do VIP prostoru ve Staré Boleslavi.  
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E-neděle jsou texty na zamyšlení od sester paulínek, které během devítidenní 
novény církve (8.-16. září) budou uveřejňovat signaly.cz. Dalším slovem je 
poselství aneb Boží slovo na signaly.cz od 1. do 26. září, které povede k 
zamyšlení a bude se týkat víry, naděje a lásky. Smskování začne 17. září, kdy se 
prostřednictvím děkanátních (vikariátních) animátorů budou lavinově šířit 
SMSky s myšlenkami na den. Ten, kdo takovouto smsku dostane, má možnost ji 
poslat dál a podělit se tak o myšlenku se svými blízkými. 

STALO SE 

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 příští rok 
zasvětili svatým Cyrilu a Metodějovi. Letos byl instalován oltář, sedes a ambon. 
Po dopolední mši sv. následovalo krásné společenské odpoledne pro děti i 
dospělé na blízkém prostranství. 
 

Hnutí FOKOLARE 

Fokolare je jednou z cca 40-ti laických hnutí v rámci 
katolické církve. FOCO – zn. oheň a fokolarini jsou pak 
roznašeči ohně Božího evangelia. Hlavním mottem 
spirituality hnutí Fokolare je JEDNOTA, všeobecné bratrství 
se všemi lidmi světa. Jednota spočívá v lásce ke každému tak, 
jak nás to učí evangelia, prostě milovat všechny: sympatické i 
nesympatické, hezké i ošklivé, krajany i cizince, bílé, černé i 
jiné pleti, lidi jiných náboženství a životních filosofií, protože 

v každém člověku je Ježíš, který nám říká: „Cokoliv jste udělali pro jednoho 
z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.“(Mat 25,40). Umění 
milovat každého vyžaduje snahu sjednotit se s druhými, tzn. vzít na sebe jejich 
radosti, těžkosti, myšlení či utrpení. V r. 2004 slavilo hnutí Fokolare 60 let 
trvání a v současné době je známo ve 182 zemí světa. Zakladatelka hnutí Chiara 
Lubichová se narodila v r. 1920 v Tridentu v Itálii a v r. 1943 v době druhé 
světové války, se zasvětila Bohu v kostele u františkánů. Společně se sedmi 
dívkami nevědomky založila hnutí, které jako první žilo a sílilo mimo klášterní 
společenství. Tehdy těchto 8 dívek nemělo na mysli zakládat nějaké hnutí, ale 
když společně v krytech a při bombardování četli evangelia, měli touhu všechny 
Boží přísliby v nich obsažené doslovně plnit, a Duch sv. je vedl a řídil jejich 
kroky. Během dvou měsíců jejich činnosti měli na 500 spolupracovníků. 
Zakrátko zapálili ohněm lásky mnoho srdcí. Chiara, která zemřela v r. 2007, 
byla ve světě velice váženou osobností, bylo ji uděleno několik čestných 
doktorátů na významných univerzitách. Společně s Matkou Terezou z Kalkaty 
byly jedinými ženami zvanými na synody biskupů. Svatý Otec Jan Pavel II. 
věnoval hnutí Fokolare část svého letního sídla v Castellgandolfu u Říma. 
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 Když Chiara představovala spiritualitu hnutí Fokolare v Cařihradě pro 
ekumenické setkání biskupů v r. 1984, ve svém projevu mimo jiné uvedla 
(upraveno a zkráceno):  
 „Naší spiritualitou je především evangelium, resp. „přeměnění evangelia 
v čin“. Inspirující jiskrou a novým zjevením v naši duši bylo a je poznání, že 
Bůh je láska. Bůh je náš Otec a naše srdce se otevřelo vůči tomu, který ho 
miluje, který myslí na vše ve své lásce, který má spočteny i vlasy na naší hlavě. 
Nic nás už nemůže děsit, takže jsme volaly: „A my jsme uvěřili v lásku.“ (Jan 
4,16).   
 Víra v Boží lásku nás nutila hledat způsoby jak na ni odpovědět naší 
láskou. A tu se nám vtiskla do duše věta: „Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, 
vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce“. 
(Mat 7,21). Konat Boží vůli  bylo druhou základní myšlenkou, která znamená 
možnost, aby všichni lidé, ať mají jakékoliv povolání, postavení, věk, jsou 
jakékoliv rasy, mohli dojít ke svatosti.   
 Třetí duchovní osnovou celého hnutí je Ježíšovo Nové přikázání, 
vyjádřené v Janově evangeliu: „To je moje přikázání, abyste se navzájem 
milovali, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život 
za své přátele.“ (Jan 15,12-13). Žijeme-li toto přikázání, zpozorujeme zásadní 
změnu osobního vnitřního života. Ten se obohacuje novou silou, žárem, 
odvahou a vzchopí se vždy, když je to zapotřebí. Skrze toto přikázání se vlévají 
do našich životů nejrůznější milosti, což vede k opravdové osobní konverzi.  
 Žijeme-li nové přikázání, vytváříme předpoklady k uskutečnění čtvrtého 
základního bodu spirituality, a to Ježíšovy přítomnosti mezi lidmi podle slova: 
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ 
(Mat 18,20). Ježíš mezi námi byl v hnutí vždy chápán jako norma všech norem. 
Nic nemohu konat, jestliže tato přítomnost není zajištěna. Ona dává smysl a 
život nadpřirozenému bratrství, které Ježíš přinesl na svět pro všechny lidi. A 
Ježíš se stále rodí uprostřed nás, jestliže jsme sjednoceni v jeho jménu.  
 Pátou základní myšlenkou hnutí je rozjímání o Ježíšově utrpení a smrti na 
kříži. Shodou okolností obrátil Bůh naši pozornost na zvláštní rys tohoto 
tajemství, který nazýváme Ježíš opuštěný, kdy Ježíš z kříže zvolal silným 
hlasem: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mat 27,46). Vždyť každý, 
kdo prožívá úzkost, samotu, bolesti tělesné i duševní, životní vyprahlost, kdo 
nějak ztroskotal, je zklamaný a slabý, podobá se jemu.  
V lásce k Ježíši opuštěnému nachází křesťan motiv a sílu se mu podobat, aby 
vše dokázal překonat a dovést svůj lidský život k prahu života věčného s Bohem 
a pro Boha.  
 Dalším šestým prvkem spirituality hnutí Fokolare je Slovo Boží, které je 
jedinečné, pronikavé, obecně platné po staletí, je jednou z přítomností Boha na 
zemi. Členové i velký zástup příznivců hnutí dostává na každý měsíc jednu větu 
z evangelia s krátkým exegetickým výkladem s názvem Slovo života, které 
v současnosti vychází v časopisu „Nové Město“. Žít Slovo života znamená 
milovat Boha, neboť je psáno: „Tomu, kdo mě miluje, se zjevím.“ (Jan 14,21). 



 -5- 

Tímto Slovem se člověk osvobozuje, očišťuje, obrací se k Bohu, dostává posilu, 
radost, moudrost, vytváří díla a přijímá povolání.  
 Sedmým bodem spirituality je Eucharistie. Vlastním účinkem eucharistie 
je určité zbožštění člověka, neboť skrze přijímání se křesťan stává Kristem, 
kterého přijímá. Ježíš v eucharistii je totiž pevným poutem jednoty, čímž se 
uskutečňuje společenství lidí s Bohem a mezi nimi navzájem. Ježíš, dříve než 
prosil Otce: „...aby všichni byli jedno, jako ty Otče, jsi ve mně a já v tobě ...“ 
(Jan 17,21), ustanovil při poslední večeři svátost, která to plně umožňuje. 
 Krásným a „účinným principem“ je Panna Maria, Matka hnutí, naše 
matka proto, že ona rodí Ježíše v našich srdcích a mezi lidmi. Vlivem Ducha 
svatého, jak věříme, si hnutí od počátku dalo jméno „Dílo Mariino“ a pod tímto 
jménem bylo schváleno. Proto setkávání členů i příznivců hnutí se nazývají 
„Mariapoli“ a mariánské osady (citadely) jsou tzv. „Centra Mariapoli“. Česká 
citadela je vybudována a stále rozšiřována ve Vinoři u Prahy.   
 Další hlavní zaměření je Ježíšova přítomnost v Hierarchii církve . V 
jednotlivých fázích vývoje hnutí Fokolare, jsme v těch, kteří vedli církev, viděli 
Ježíše, který vše uspořádával, protože nás zkoumal, povzbuzoval, opravoval a 
vedl. Byli jsme přesvědčeni, že přes všechny lidské slabosti, je Kristus ve všech 
zástupcích Boha na zemi. Na základě této víry zůstalo hnutí vždy spojené 
s hierarchií církve a řídilo se nejen přímými příkazy, ale i jejich přáními. Právě 
této jednotě se připisuje velký rozmach hnutí ve světě. 
 Desátým a pevným bodem je Duch svatý, který byl už od prvních krůčků 
v hnutí vždy přítomný. Zval nás všechny, abychom naslouchali jeho hlasu 
prostřednictvím lidí a událostí kolem nás. Hnutí poznává samo sebe právě v oné 
charakteristické atmosféře, kterou Duch sv. rozlévá mezi sjednocené věřící, kteří 
se vyznačují radostí, pokojem a světlem.    
 Zamyslíme-li se závěrem nad různými spiritualitami, které se zrodily 
v katolické církvi,  zjišťujeme, že všechny lze charakterizovat jedním slovem, 
například pro spiritualitu sv. Františka z Assisi „CHUDOBA“, sv. Kateřiny: 
„KREV A OHEŇ“, sv. Ignáce: „POSLUŠNOST“, sv. Terezie z Avily: 
„MODLITBA“ atd. A spiritualita hnutí Fokolare, zakladatelky Chiary 
Lubichové, nachází svůj souhrn ve slově: „JEDNOTA “, což je křesťanství 
chápané ve světle Ježíšovy závěti. 

♣ 
Poznámky  
 Výše uvedený text o hnutí Fokolare „Díla Mariina“, resp. text o 
základních deseti bodech spirituality, vychází z výše citovaného dokumentu z r. 
1984.  V Blansku není Fokolare, ale stávající společenství je pravidelně každý 
měsíc v úzkém kontaktu s mužským a ženským Fokolare z Brna. Účastnili jsme 
se různých setkání včetně Mariapoli v r. 2004 při příležitosti oslav 60. výročí 
vzniku hnutí. Byli jsme týden hosty italských fokolarínů v jejich citadele 
v městě Cadine (asi 5 km od Tridentu). 
 
  Ing. František ŠOB, akolyta a dlouhodobý příznivec hnutí Fokoláre 
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Sportovní den pro všechny 

den oslav 100 let výročí Orla 
12.9.2009 

 sportovní areál Orla jednoty Blansko 
Komenského 15 

 

800   Slavnostní mše v kostele sv. Martina v Blansku 
900 Slavnostní zahájení oslav 
930 Dětský víceboj * Skákací hrad  
 Exhibice Judo BeF Home Blansko * Cvičení dětí do 15 let 

Vystoupení Aerobic Teamu Orel Blansko * HIP-HOP - exhibice 
1300 Aerobic soutěže s vyhodnocením do 18 let 
1500 Aerobic pro náctileté 
1630 Cvičení pro dospělé 
 

U příležitosti 100.let výročí Orla  proběhne 7.9. – 13. 9. 2009  
v sále Katolického domu v Blansku, Komenského 15,  

putovní výstava o historii a současnosti Orla v České republice. 
 
Plánované akce ve farnosti  

� Budování na dvoře fary… 
V srpnu jsme obdrželi stavební povolení, takže se na dvoře pomalu rozběhnou 
práce. Vrata do dvora budou rozšířená a v září nastoupí ještě archeologové…  

� Vyučování náboženství školní rok 2009-2010 

Rodiče bychom chtěli poprosit, aby umožnili svým dětem účast ve vyučování 
náboženství! Na ZŠ probíhá jako zájmový kroužek, na G jako nepovinný 
předmět. 
* Přihlášky ať si vyzvednou pouze rodiče dětí 1. tříd a primy gymnázia!! 
* Ostatní školáci budou automaticky převedeni do vyššího ročníku.  
* První stupeň má vyučování na základních školách (Salmova, Dvorská, 
Erbenova, Masarykova, Dolní Lhota a Ráječko). 
* Druhý stupeň (ze všech škol společně) na faře v sále. 
* Gymnázium má vyučování v pátek po vyučování. 
* Rozvrh vyučování náboženství je v příloze.   

���� Adorační den + Svátost smíření!!  
3. září 2009 ADORACE od 9,00h  do 18,00h. 
3. září 2009 ZPOVÍDÁNÍ od 14,30h  do 18,00h.  

Jako každý rok, tak i letos máme sousedskou povinnost modlit se jeden celý den 
v kostele za ostatní farnosti naší diecéze! Kostel bude po celý den otevřený 
k adoraci Nejsvětější svátosti.  
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Odpoledne budete mít také příležitost ke svátosti smíření. Prosíme rodiče, aby 
přivedli hlavně školáky. Děkujeme! 

ADORACE proběhne také ve Spešově od 9,00h  do 17,00h. 

� Požehnání aktovek prvňákům a druhákům  4. září 2009, dětská mše svatá 

� Dětské mše svaté – každý pátek v 17,45 hod. začneme v pátek 4. září 2009  

Letos bude tématem scének při dětských bohoslužbách Nový zákon. Děkujeme 
předem Dominiku Synkovi, Jirkovi Dyčkovi a ostatním jejich kamarádům a 
kamarádkám, že nám letos přiblíží život a učení Pána Ježíše!  

� GARDEN PARTY  bude 4. září 2009 18,30h 

� Putování mládeže blanenského děkanátu  5. září 2009 
trasa: Rájec-Jestřebí  - Sloup; start 9,30h  nádraží RJ ----> 15,00h mše sv. Sloup 

Všechny mladé od 6. tříd po maturanty zveme na putování mládeže z našeho 
děkanátu. Odjezd z Blanska vlakem – sraz v 8,20 na zastávce nebo nádraží.  

� EHD 12. – 13. září 2009, kostel a další památky 

Také letos se konají Dny evropského dědictví a turisty čeká mnoho mimořádně 
otevřených památek. V našem kostele bude možnost navštívit věž s nejstarším 
zvonem na jižní Moravě „Poledníkem“, který nese gotický nápis O Rex gloriae 
veni in pace. Přístupný bude v sobotu od 9 do 17 a v neděli od 10 do 12 hod.  

� Novokněžské požehnání + pouť na Vranov 12. září 2009, v 18,00h 

Letošní poutní mši svatou na Vranově bude sloužit novokněz P. Marcel Puvák. 
Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání – udělejte si prosím čas!! 
Autobusy jedou v 16,00h. od Billy směrem na Olomučany a Adamov a přes 
Olešnou a Šebrov. Pěší poutníci vyrážejí ve 13,30 a cyklisti v 15,00 od fary. 

� Besedy na Katolickém domě  
Dnešní Čína --- 2. září 2009, v 18,30h, Katolický dům 
O životě a svém studiu v Číně hovoří studentka sinologie Iva Zemanová.  

Rok v Súdánu  --- 11. září 2009, Katolický dům 

O své roční praxi hovoří a promítá salesián Jenda Musil. 

Ztráta smyslu žití --- 16. září 2009, v 18,30h, Katolický dům 
O problémech lidí, kteří ztrácejí smysl života i ochraně před syndromem 
vyhoření hovoří MUDr. František Havlát. 

� Láska a Pravda v Kuřimi 
19. – 20. září 2009,  9-18h. resp. 9-14h. 
17. – 18. října 2009,  9-18h. resp. 9-14h. 
28. – 29. listopadu 2009, 9-18h. resp. 9-14h. 

Pro manželské páry připravila Komunita Emmanuel z Brna tři víkendy přednášek, modliteb, 
adorací apod. (před několika lety proběhla tato obnova i u nás). Témata: 1. Bůh nás miluje 
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jako manžele, 2. Komunikace mezi manželi, 3. Výchova dětí a život rodiny. Přihlášky 
posílejte co nejdřív do Kuřimi Evě a Mirkovi Strašákovým (jaromir.strasak@atlas.cz , tel. 
721216770 a 541263103).  

� Jiřinkový bál  18. září 2009, Katolický dům, hraje Pohoda 

� Víkend pro ministranty 18. – 20. září 2009, fara Ostrov u Macochy 

� Burza volného času 23. září 2009, od 8,00 do 18,00h, Dělnický dům  

� Historická návštěva Svatého Otce v Brně  
27. září 2009, Brno – Tuřany, letiště 
V sobotu 26. září se Papež Benedikt XVI. setká v Praze s kněžími a v neděli 27. 
září přiletí do Brna na mši svatou. V pondělí 28. září zamíří do Staré Boleslavi 
na setkání s mládeží. 

Od biskupství obdržíme v polovině září místenky do jednotlivých sektorů. 
Zvláštní místenku mají Otec Jiří a jáhen Olda a s nimi ministranti Tomáš 
Jarůšek a Ondřej Müller (ponesou deštník a paténu při rozdávání sv. přijímání). 
Dále 2 vozíčkáři s doprovodem. Jinak máme dalších 40 místenek pro 
ministranty, 55 pro rodiče s malými dětmi (vč. kočárku) a 25 pro mládež. Pro 
ostatní máme 600 místenek. Je jich tedy dost pro všechny a můžete je nabídnout 
i svým známým, kteří nechodí do kostela pravidelně!!  

Biskupství prosí ještě muže ochotné ke službě pořadatelů, ať se ještě 
přihlásí ve svých farnostech!! Do Brna nejeďte prosím auty, ale využije 
výhody vlaku. Pojede posilový spoj – čas ještě upřesníme. Zastaví ve Slatině 
nebo Šlapanicích – z obou stanic je to ještě asi 2km na letiště (odtud pěšky nebo 
kyvadlovou přepravou). Všichni musí být na svých místech v 9,30 h. Velké 
obrazovky pro vzdálené sektory, zdravotní služba i hygiena (WC) zajištěny. 
Svatý Otec požehná základní kameny různých církevních staveb – my tam 
budeme mít kámen pro naši faru a pro kapli v Lažánkách. 

� Svatováclavské  hody  28. září 2009, Olomučany, mše sv. v 10,30 hod. 

� Spešov poutní mše sv. 29. září 2009, 19,00 hod. 

� PODZIMNÍ TÓNY  4. října 2009, 15,00 h (kostel) 

� Koncert k 40. výročí malého chrám. sboru 25. října 2009, 16,00h (kostel) 

� „Dušičky“ + svátost smíření + odpustky 
29. října 2009, od 14,30 do 17,30h., kostel 

 

Další číslo farního časopisu vyjde kolem svátku Všech svatých. Všechny příspěvky, dojmy a 
fotografie podílejte do 15. října na adresu redakce či farnosti. 
 
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 i tisk vlastní. Registrováno OkÚ Blansko pod č. 
0370100493 
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DODATEK K FARNÍMU ČASOPISU 
PLÁŠŤ SVATÉHO MARTINA 

 

 
Předprogram ve Staré Boleslavi začíná již v neděli večer 

Den před příjezdem Svatého otce do Staré Boleslavi, tedy v neděli  27. září, 
bude mít mládež vlastní předprogram, který začne v 19:30 hodin na 
boleslavském Mariánském náměstí. Účastníky čeká nejen hudební doprovod 
skupiny Credenc, ale i přednáška na téma "O svatosti vážně i nevážně" a 
představení s názvem "Klopýtání", které má sloužit k pobavení a zamyšlení. Po 
záverečné večerní modlitbě budou mít účastníci možnost zúčastnit se adorace v 
bazilice Panny Marie, prostor bude také pro svátost smíření či rozhovory a 
modlitby ve skupinkách. Ti, kdo se nebudou chtít účastnit nočního bdění, mohou 
přenocovat v prostoru, kterému se říká "stanové městečko". Zde ve vlastních 
stanech nebo pod širákem vyčkají rána, kdy již začne bezprostřední příprava na 
setkání s papežem.  

V pondělí 28. září bude již od 4:00 hodin umožněn vstup do sektorů na 
Proboštské louce. O dvě hodiny později bude promítán film "Cestou čtvrtého 
krále", zachycující české poutníky při Světovém setkání mládeže v Kolíně nad 
Rýnem v roce 2005. Přibližně v půl sedmé účastníky přivítají moderátoři spolu 
se Scholou brněnské mládeže (SBM), která bude ranní program hudebně 
doprovázet. V následujících dvou hodinách se mladí během jednotlivých bloků 
seznámí s životem sv. Václava. Každá z částí bude zahrnovat scénku, filmový 
prostřih ze setkání papeže Jana Pavla II. nebo Benedikta XVI. s mládeží, 
modlitbu a nácvik písně k liturgii. Od devíti hodin bude probíhat bezprostřední 
příprava na příjezd Svatého otce formou promítaných fotografií a krátkého 
zpravodajství z jeho dosavadní návštěvy v České republice. Na svých 
zahraničních cestách se Benedikt XVI. – podobně jako Jan Pavel II. – setkává 
pravidelně s mládeží. Tato setkání mají různou podobu. Ve Staré Boleslavi bude 
specifické tím, že je to při příležitosti Národní svatováclavské pouti, takže s 
mladými lidmi prožije vrcholnou událost života církve – mši svatou. Ta začíná  

v 9:45 hodin a mládež do ní bude liturgicky zapojena. V závěru mše pronese 
Benedikt XVI. poselství mladým lidem, v němž se dotkne problémů jejich 
života tak, jak je přináší konkrétní situace v naší zemi. 
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Režisér Jiří Strach promluví v Brně o naději  
Režisér Jiří Strach, známý jako „Lotrando“, je jeden z hostů, kteří vystoupí v 
dopoledním programu před bohoslužbou Svatého otce Benedikta XVI. v Brně v 
neděli 27.9.2009. Protože téma papežovy návštěvy v jihomoravské metropoli je 
"NADĚJE", ponese se v tomto duchu i program před zahájením mše. Jiří Strach 
se svou Úvahou o naději vystoupí na pódiu v areálu tuřanského letiště v 7.50 
hodin. Po něm zazpívá muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Kantiléna Brno. 
 
Čtenářský koutek 
 
Učednictví 
Vojtěch Kodet 
Na pozadí biblických textů se autor v knížce zamýšlí nad tím, co to znamená být 
dnes Kristovým učedníkem. Jeho krátké úvahy jsou rozděleny do pěti částí, 
přibližujících podstatu učednictví – vztah ke Kristu, život z Božího slova, život z 
Ducha svatého, život z eucharistie – a také spiritualitu Matky Kristovy, první a 
největší učednice Páně. 
 
Proč pochybovat?  
Uspořádala Zamboni Doriana 
(Paulínky)  
Příběhy z každodenního života Chiary i ostatních členů Hnutí fokoláre 
zachycené v této knížce jsou svědectvím o jejich životním postoji. "Často jsou to 
prosté, drobné události, ve kterých je ale něco nadpřirozeného. Okouzlují a 
působí jasností světla, jsou dětsky průzračné, dojímají a vzbuzují nadšení. Učí 
nás znovu a znovu dávat i ty nejobyčejnější věci lidského života do spojitosti s 
Božím záměrem, a přitom zjednodušují všechny problémy života," říká o nich 
Doriana Zamboni, která jednotlivé příběhy pro knihu vybrala. 
 
 

 

Něco pro děti: 

Začátkem října slaví svátek sv. František z Assisi. Pro nejmenší přinášíme 
příběh o jeho životě a větších školáků se ptáme: čím se ještě proslavil tento 
světec? … (Nápověda: zima se blíží…) 
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Plánované akce ve farnosti – KOMPLETNÍ INFORMACE 

� Budování na dvoře fary… 
V srpnu jsme obdrželi stavební povolení, takže se na dvoře pomalu rozběhnou 
práce. Vrata do dvora budou rozšířená a v září nastoupí ještě archeologové…  

� Vyučování náboženství školní rok 2009-2010 

Rodiče bychom chtěli poprosit, aby umožnili svým dětem účast ve vyučování 
náboženství! Na ZŠ probíhá jako zájmový kroužek, na G jako nepovinný 
předmět. 
* Přihlášky ať si vyzvednou pouze rodiče dětí 1. tříd a primy gymnázia!! 
* Ostatní školáci budou automaticky převedeni do vyššího ročníku.  
* První stupeň má vyučování na základních školách (Salmova, Dvorská, 
Erbenova, Masarykova, Dolní Lhota a Ráječko). 
* Druhý stupeň (ze všech škol společně) na faře v sále. 
* Gymnázium má vyučování v pátek po vyučování. 
* Rozvrh vyučování náboženství je v příloze.   

���� Adorační den + Svátost smíření!!  
3. září 2009 ADORACE od 9,00h  do 18,00h. 
3. září 2009 ZPOVÍDÁNÍ od 14,30h  do 18,00h.  

Jako každý rok, tak i letos máme sousedskou povinnost modlit se jeden celý den 
v kostele za ostatní farnosti naší diecéze! Kostel bude po celý den otevřený 
k adoraci Nejsvětější svátosti.  

Odpoledne budete mít také příležitost ke svátosti smíření. Prosíme rodiče, aby 
přivedli hlavně školáky. Děkujeme! 

ADORACE proběhne také ve Spešově od 9,00h  do 17,00h. 

� Požehnání aktovek prvňákům a druhákům  4. září 2009, dětská mše svatá 

Otec Pavel Kafka nás inspiroval k zajímavé akci, kterou zavedl v Kunštátě. 
Zveme všechny žáky 1. a 2. tříd, aby si na první dětskou mši svatou přinesli do 
kostela aktovky a dostanou požehnání. Prvňáci na první cestu do školy a druháci 
k přípravě na svaté přijímání v tomto školním roce.  

� Dětské mše svaté – každý pátek v 17,45 hod. začneme v pátek 4. září 2009  

Letos bude tématem scének při dětských bohoslužbách Nový zákon. Děkujeme 
předem Dominiku Synkovi, Jirkovi Dyčkovi a ostatním jejich kamarádům a 
kamarádkám, že nám letos přiblíží život a učení Pána Ježíše!  

� GARDEN PARTY  bude 4. září 2009 18,30h 

Po první dětské mši svaté tohoto školního roku zveme na tradiční Garden party! 
Bude se konat sice v trochu stísněných podmínkách (dvůr fary bude už zčásti 
obsazen stavaři), ale „dobří lidé se určitě vejdou“… takže zveme!! 
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� Putování mládeže blanenského děkanátu  5. září 2009 
trasa: Rájec-Jestřebí  - Sloup; start 9,30h  nádraží RJ ----> 15,00h mše sv. Sloup 

Všechny mladé od 6. tříd po maturanty zveme na putování mládeže z našeho 
děkanátu. Odjezd z Blanska vlakem – sraz v 8,20 na zastávce nebo nádraží.  

� Beseda s Jendou Musilem – zkušenosti ze Súdánu  
11. září 2009, Katolický dům 

Jendu Musila jsme po celý rok doprovázeli a podporovali na jeho roční praxi ve 
středisku pro mládež v súdánském El-Obeid. Tamějším dětem jsme odeslali také 
výtěžek z Misijní módní přehlídky letos na jaře (kolem 60 tisíc). O svých 
zkušenostech bude vyprávět a promítat na Katolickém domě po dětské mši sv. 

� OREL Blansko a 100 let od založení ORLA ČR 12. září 2009 
 Viz plakát.  

� EHD 12. – 13. září 2009, kostel a další památky 

Také letos se konají Dny evropského dědictví a turisty čeká mnoho mimořádně 
otevřených památek. V našem kostele bude možnost navštívit věž s nejstarším 
zvonem na jižní Moravě „Poledníkem“, který nese gotický nápis O Rex gloriae 
veni in pace. Přístupný bude v sobotu od 9 do 17 a v neděli od 10 do 12 hod.  

� Novokněžské požehnání + pouť na Vranov 12. září 2009, v 18,00h 

Letošní poutní mši svatou na Vranově bude sloužit novokněz P. Marcel Puvák. 
Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání – udělejte si prosím čas!! 
Autobusy jedou v 16,00h. od Billy směrem na Olomučany a Adamov a přes 
Olešnou a Šebrov. Pěší poutníci vyrážejí ve 13,30 a cyklisti v 15,00 od fary. 

� Besedy na Katolickém domě  
Dnešní Čína --- 2. září 2009, v 18,30h, Katolický dům 
O životě a svém studiu v Číně hovoří studentka sinologie Iva Zemanová.  

Rok v Súdánu  --- 11. září 2009, Katolický dům 

O své roční praxi hovoří a promítá salesián Jenda Musil. 

Ztráta smyslu žití --- 16. září 2009, v 18,30h, Katolický dům 
O problémech lidí, kteří ztrácejí smysl života i ochraně před syndromem 
vyhoření hovoří MUDr. František Havlát. 
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� Láska a Pravda v Kuřimi 
19. – 20. září 2009,  9-18h. resp. 9-14h. 
17. – 18. října 2009,  9-18h. resp. 9-14h. 
28. – 29. listopadu 2009, 9-18h. resp. 9-14h. 

Pro manželské páry připravila Komunita Emmanuel z Brna tři víkendy přednášek, modliteb, 
adorací apod. (před několika lety proběhla tato obnova i u nás). Témata: 1. Bůh nás miluje 
jako manžele, 2. Komunikace mezi manželi, 3. Výchova dětí a život rodiny. Přihlášky 
posílejte co nejdřív do Kuřimi Evě a Mirkovi Strašákovým (jaromir.strasak@atlas.cz , tel. 
721216770 a 541263103).  

� Jiřinkový bál  18. září 2009, Katolický dům 

Oblastní Charita Blansko srdečně zve na podzimní bál. Hraje POHODA! 
Předprodej vstupenek na domě Okno dokořán od 1. září.  

� Víkend pro ministranty 18. – 20. září 2009, fara Ostrov u Macochy 

Pro ministranty je připraveno podzimní soustředění na faře v Ostrově u 
Macochy. Kromě her bude i domluva na návštěvu Svatého Otce!! 

� Burza volného času 23. září 2009, od 8,00 do 18,00h, Dělnický dům  

Již potřetí se představí veřejnosti široká nabídka aktivit pro využití volného času 
v Blansku. Účastní se i naše farnost, dále Skauti, Kolping, Orel a další. 

� Historická návštěva Svatého Otce v Brně  
27. září 2009, Brno – Tuřany, letiště 
V sobotu 26. září se Papež Benedikt XVI. setká v Praze s kněžími a v neděli 27. 
září přiletí do Brna na mši svatou. V pondělí 28. září zamíří do Staré Boleslavi 
na setkání s mládeží. 

Od biskupství obdržíme v polovině září místenky do jednotlivých sektorů. 
Zvláštní místenku mají Otec Jiří a jáhen Olda a s nimi ministranti Tomáš 
Jarůšek a Ondřej Muller (ponesou deštník a paténu při rozdávání sv. přijímání). 
Dále 2 vozíčkáři s doprovodem. Jinak máme dalších 40 místenek pro 
ministranty, 55 pro rodiče s malými dětmi (vč. kočárku) a 25 pro mládež. Pro 
ostatní máme 600 místenek. Je jich tedy dost pro všechny a můžete je nabídnout 
i svým známým, kteří nechodí do kostela pravidelně!!  

Biskupství prosí ještě muže ochotné ke službě pořadatelů, ať se ještě 
přihlásí ve svých farnostech!! Do Brna nejeďte prosím auty, ale využije 
výhody vlaku. Pojede posilový spoj – čas ještě upřesníme. Zastaví ve Slatině 
nebo Šlapanicích – z obou stanic je to ještě asi 2km na letiště (odtud pěšky nebo 
kyvadlovou přepravou). Všichni musí být na svých místech v 9,30 h. Velké 
obrazovky pro vzdálené sektory, zdravotní služba i hygiena (WC) zajištěny. 
Svatý Otec požehná základní kameny různých církevních staveb – my tam 
budeme mít kámen pro naši faru a pro kapli v Lažánkách. 
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� Olomučanské hody   28. září 2009, Olomučany 

V Olomučanech se letos budou konat svatováclavské hody. V rámci 
prodlouženého svátečního víkendu bude v Olomučanech sloužena mše svatá 
v pondělí 28.9. v 10.30 hod. 

� Spešov poutní 29. září 2009, Spešov 
Tradiční poutí mše svatá bude letos ve Spešově v úterý 29.9. v 19,00 hod. 

� PODZIMNÍ TÓNY       4. října 2009, 15,00 h kostel 

Své umění předvedou žáci ZUŠ Blansko a pobočky ZUŠ Rájec-Jestřebí. V 
programu zazní skladby v sólovém i komorním provedení z různých slohových 
období. Dobrovolné vstupné je určeno pro kojenecký ústav Svitavy. 

� Koncert k 40. výročí malého chrámového sboru  

25. října 2009, 16,00h, kostel 

Malý chrámový sbor dětí a mládeže z kostela sv. Martina v Blansku oslavuje 
letos 40 let svého trvání. Na svůj druhý letošní galakoncert zvou i své dřívější 
členy, se kterými bude po koncertě následovat posezení na Katolickém domě. 
V plánu je i vydání profilového CD sboru.  

� „Dušičky“ + svátost smíření + odpustky 
29. října 2009, od 14,30 do 17,30h., kostel 

Na svátky našich zemřelých a všech svatých bychom se měli připravit také 
přijetím svátosti smíření, abychom zejména našim zemřelým mohli pomoci 
prostřednictvím odpustků.  

Odpustky jsou darem církve – tedy nás všech – těm, kdo jsou sice zbaveni 
hříchu, ale nemají vyřešené jejich následky. Proto my živí může prakticky i 
symbolicky vzít za ně tento úkol na sebe. Nutná je 1. svátost smíření 2. svaté 
přijímání (jednou za den) 3. modlitba na úmysly Svatého Otce (Otče náš a 
Zdravás Maria) a 4. konkrétní skutek (1.11. modlitba Věřím, Otče náš a 
Zdrávas… a 2.-8.11. návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé).  

 


