
občasník ze života Římskokatolické farnosti sv. Martina v 
Blansku

Ročník 4 * číslo 4 * Advent – Vánoce 2009 * 
www.farnostblansko.cz * tel.: 516418633, 608405990

K zamyšlení
Dost  často  se  uvádí  v předvánočním čase  zamyšlení 

věnované tématu Dušiček či adventu. Dost často pomíjíme 
třetí vrchol tohoto času, totiž Slavnost Všech svatých. Často 
se  ve  vztahu  k svému  životu  slovu  „svatý“  až  úzkostlivě 
vyhýbáme. A přitom do nebe nic „nesvatého“ nevejde.

Jak má vypadat „svatost mého života“? Na to nám odpovídají slova evangelia 
této slavnosti. Jsou to slova z první části 5. kapitoly Matoušova evangelia, slova 
„osmera blahoslavenství“. Jako příkazy Desatera určovaly ideál člověka Starého 
zákona,  tak  slova  blahoslavenství  ukazují  ideál  člověka  Nového  zákona,  ideál 
svatosti. Kristus nám ukazuje nejen ideál svatosti, ale i cestu k této svatosti. Cestu 
lásky k Bohu skrze lásku k člověku – bližnímu. Pokud nebudu mít správný přístup 
nejprve k sobě, potom k mému bližnímu, nebudu mít ani správný vztah k Bohu. 

Snad nejlépe toto vše vystihuje modlitba po přijímání, kterou se o slavnosti 
kněz modlí: „Bože nejvýš svatý a jediný dárce svatosti, provázej nás svou pomocí, 
ať v nás tvá milost přináší užitek, abychom ti po celý svůj život věrně sloužili a od 
tohoto stolu poutníků došli k nebeské hostně do společenství všech svatých. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen.“

jáhen Oldřich

Liturgické okénko

DUŠIČKY
Docela správně řekl nositel Nobelovy ceny Martin Luther King: "I když je 

smrt nevyhnutelná, nebojíme se jí. Bůh, který stvořil naši kroužící planetu z prvotní 
mlhoviny a vedl lidskou pouť po tolik staletí, může nás zajisté provést temnou nocí 
smrti do jasného světla života věčného. Jeho vůle je příliš dokonalá a jeho cíle 
příliš dalekosáhlé, než aby se mohly vejít do omezené nádoby času a úzkých mezí 
pozemských. Smrt není nejhorším zlem, nejhorší zlo je setrvávat mimo Boží lásku. 
Nepotřebujeme  se  podílet  na  divokém  shonu  za  pozemským  útočištěm  před 
nehodami. Naší věčnou ochranou je Bůh!"       (František Hobizal: Cesta k nebi)
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ADVENT

Cesta adventem i životem
Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl

(podle Josefa Koláčka) 
Na konci cesty není cesta, 
nýbrž cíl. 
Na konci zimy není zima, 
nýbrž jaro. 
Na konci noci není noc, 
ale svítání. 
Na konci adventu 
není advent,
nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt, 
nýbrž život.

Současný shon vytvořil jakousi trvalou nespokojenost: čím více máš, tím víc 
bys chtěl. A kvůli tomu člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít, nemá nějaký 
přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně bloumá sem a tam. Jako každý rok 
nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta adventem i životem má cíl. 

Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby 
žily naplněný život ve společenství s Bohem. 

VÁNOCE 
Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich 

dobro?       (Brian Cavanaugh)

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl 
zamyšleně  muž  u  krbu,  ve  kterém  plápolal  oheň,  a 
přemítal o významu Vánoc. "Pro Boha nemá cenu, aby 
se stal člověkem," uvažoval. "Proč by všemohoucí Bůh 
měl trávit svůj drahocenný čas s někým jako jsme my? 
A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je 
nesmysl.  Kdyby  Bůh  opravdu  chtěl  sestoupit  na  zem,  určitě  by  si  našel  jiný 
způsob."

Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a 
opřel se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly křidly a 
zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a pomatené. Zřejmě z 
vyčerpání odpadly od většího hejna směřujícího do teplejších krajin.

Muži  jich bylo líto,  a  tak se  zachumlal  do teplého oblečení  a  vyšel  ven. 
Pokusil se zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, tím víc 
ptáci zmatkovali. "Kdyby tak věděli, že je chci zachránit," pomyslel si muž. "Jak je 
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mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?"
Tu ho napadlo: "Kdybych se aspoň na chvilku stal taky sněžnou husou a mohl 

s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily."
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční 

příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě vyhlížející dítě 
ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z 
nás, aby nám naší řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že mu 
jde o naše dobro.

Čtenářský koutek

365 dní s Benediktem XVI.
Kniha je souborem 366 úryvků z různých papežových textů a promluv z 

posledních  let.  Úryvky mají  vést  ke  každodennímu zamyšlení.  Kniha  je  proto 
rozdělena  podle  dní  v  jednotlivých měsících  s  akcentem na významná  období 
církevního roku (postní doba, Velikonoce, Letnice, svátky a slavnosti během roku, 
advent, Vánoce). Tematika je vázána spíše na památky světců a denní biblické 
texty, nejde o systematický výklad otázek víry.

Velepíseň na lásku * Anselm Grün
Každý člověk touží milovat a být milován. Prapůvodní touha člověka byla 

vyjádřena  v bezpočtu  básní,  písní,  románů,  obrazů  a  soch.  Veškeré  umění  se 
nakonec  točí  právě  okolo  tématu  lásky.  V hudbě  ji  slyšíme,  v obrazech 
pozorujeme, a přece zůstává nadále tajemstvím, které lidé nikdy neproniknou až do 
konce. Za dar lásky jsme vděčni. Zůstane-li touha po lásce nenaplněna, přepadá nás 
smutek. Láska dokáže očarovat, ale také zasazovat rány. Každý ví, co znamená 
láska.  Zároveň ale máme potíže s tím,  jak skutečně milovat.  To totiž vyžaduje 
zvláštní umění, jemuž se musíme učit. Všechny kultury nám ukázaly cesty, jak se 
to může podařit. Moudrost národů se také vždycky oblékala do slov.

Další zajímavé knižní tipy najdete na www.ikarmel.cz.

Pozvánky

Tobě a nám, Anežko Česká
V den  dvacátého  výročí  svatořečení  Anežky  České,  12.  listopadu  2009, 

uvede  v  katedrále  svatých  Petra  a  Pavla  v  Brně  na  Petrově  agentura  Musia 
premiéru hudebně-dramatického projektu  Tobě a nám, Anežko Česká.  Autorem 
scénáře a režisérem bude  J. A. Pitínský. 

Literární  scénář pořadu vychází  z prózy Františka Křeliny a dalších textů 
pojednávajících o historii a duchovním odkazu této naší významné světice. Svatou 
Anežku v rozličných životních situacích představí herečky Vlasta Chramostová, 
Daniela  Kolářová a  Martha  Issová.  Slavnostní  světová  premiéra  hudebně-
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literárního  večera  s  názvem  Nám  a  Tobě,  Anežko  Česká… chce  připomenout 
význam této světice  pro novodobé dějiny.  Svatá  Anežka  byla  papežem Janem 
Pavlem II. svatořečena jen pět dní před pádem totalitního režimu v tehdejší ČSSR a 
dala  výrazný  duchovní  rozměr  událostem  sametové  revoluce.  Dramatickými 
výstupy bude celý večer prostoupena hudba, jejíž dramaturgii vytvořil Jan Špaček. 

Další informace o projektu: Marie Urbánková, 723962343, umělecká agentura 
Musia,  Jana  Kodysová,  725775884,  mediální  zastoupení  http://www.musia.cz   
Vstupenky je možno zakoupit v prodejně Donum na Petrově.

Víkendový kurz partnerství
Dva běhy čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat 

období známosti a jak se připravovat na manželství. Prostor je věnován mimo jiné 
tématům:  Sebepoznání, sebepřijetí, partnerské komunikaci, sexualitě, praktickým 
zkušenostem z manželství, … 

První víkend: (A)  6. až 8.11.2009 (druhý 4. - 6. 12.) 
nebo  (B)  20. - 22.11.2009 (druhý  18. - 20.12.)   
Přihlášky   zasílejte na    milana.vykydalova@centrum.cz

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny 
Klub pořádá jednou měsíčně akce v přírodě pro starší děti a mládež, od 12 do 

24 let. Akce najdete každý měsíc na letáčcích a na farním webu. Zúčastnit se může 
každý zájemce,  není třeba být členem klubu. U většiny akcí je z kapacitních a 
organizačních  důvodů třeba  zaslat  včas přihlášku -  o účasti  rozhoduje  pořadí 
přihlášky. U ostatních akcí (cyklistika, běžky, bazén) je možná i účast rodičů.

Od ledna jsme prožili tyto akce: 
* návštěva Amatérské jeskyně - podzemní dobrodružství s výkladem jeskyňáře
* výlet na sněžnicích a práce s mapou a kompasem
* výlet do jeskyně Výpustek - prostory bývalého utajeného vojenského velitelství
* vodácké splutí Svitavy s táborákem
* cyklistický a horolezecký den na Hřebenáči ve Sloupě
* táboření se splutím řeky Salzy, turistikou a návštěvou poutního místa Mariazell
* cyklistický výlet za sv. Václavem do jeskyní v Rudce a modrotiskem do Olešnice 
* lanové hrátky v Kuřimi - provazový žebřík, lanovka, základy jištění a lezení

Plánujeme:
* 16.11. (ředitelské volno) nebo 17.11. (státní svátek) - lezecká stěna Kuřim 
* neděle 20. prosince 14–16,00 hod: vodní hrátky na bazéně v Blansku pro všechny 

od nejmenších dětí po rodiče a prarodiče, zapůjčení kajaků, nafukovacích lodí a 
podobně. Seznámení s potápěčskou technikou a zkušební ponory.

* leden: další veřejně nepřístupná jeskyně
* únor: výlet na běžkách na Vysočinu

TIP  –  křesťanské časopisy … váš dárek dětem a mládeži!
Odebírají vaše děti a vnuci časopis  NEZBEDA? Překvapte své dospívající 
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dcerky nebo vnučky časopisem IN! A víte, že naši ministranti dostávají od farnosti 
jako dárek svůj časopis TARSICIUS?
Kontakty pro objednávky: NEZBEDA, Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel.: 739344031
Vydavatelství IN s.r.o., Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec n. N., tel: 775598600

Plánované akce ve farnosti 

Svátost smíření před dušičkami * 29.10. * 14,30 – 17,30 hod.
Pravidelná  příležitost  ke  svátosti  smíření  se  tentokrát  kryje  s podzimními 

prázdninami (28.-30.10.). Další příležitosti budou proto ohlášeny. 

Plnomocné odpustky pro zemřelé * 1. – 8.11.
Základní podmínka: Vyhýbat se hříchu, být ochoten odpustit a napravovat 

chyby i za druhé – konat dobro na jejich „účet“.
Konkrétní podmínky pro tento týden: 
1. Být v milosti posvěcující (po svátosti smíření).
2. Jednou za den přijmout svaté přijímání.
3. Pomodlit se na úmysly Sv.Otce (Otče náš a Zdrávas Maria).
4. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé (1.11. stačí návštěva kostela a 

modlitba Věřím v Boha Otče náš, Zdrávas Maria).
Pamatujme!  Očistec  je  tedy  určen  nejen  k odpuštění  hříchů  Bohem,  ale 

i k usmíření se lidí s lidmi. Do nebe se dostane zemřelý člověk teprve poté, co se  
s ním usmíří všichni, kterým ublížil! Bůh se nad zemřelými smiluje, jakmile MY jim 
odpustíme („jako i my odpouštíme“). Při modlitbě za zemřelé prosme proto také za 
sebe, abychom byli ochotni  odpustit zemřelým. Smyslem odpustků je napomáhat 
ke spáse druhým: usmiřovat jejich odpůrce, napravovat jejich dluhy.

Slavnost Všech svatých 1.11. * Památka všech zemřelých 2.11.
Mše svaté jsou pravidelné (neděle 7,00 a 8,45 – pondělí 17,45).

Pobožnosti na hřbitovech v naší farnosti – neděle 1.11.
14,00 – hřbitov Blansko (ekumenická pobožnost spolu s Městem)
15,00 – hřbitovy Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany

Beseda o Irsku * 4.11. * 18,30 
Manželé Konštanští besedují o prázdninovém putování za krásami Irska. 

Mše svatá v Ráječku * 4.11. * 19,00 
Na Staré škole v Ráječku bude ve středu 4.11. v 18,30 svátost smíření a od 

19,00 mše svatá.
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SLAVNOST SV. MARTINA, PATRONA KOSTELA I MĚSTA

Pátek 13.11.  

Martinská světýlka
**  16,30 – Zveme všechny děti na světýlkový průvod k svatému Martinovi! Sraz 
je na Centru pro matku a dítě (Sladkovského ul.) a 
dojde  se  průvodem  až  ke  kostelu.  Tam  bude 
v parčíku Karoliny Meineke zakončení – každý si 
zazvoní na zvon. Vezměte si sklenici (ozdobenou 
barvami  na  sklo,  barevným  papírem  apod.)  a 
čajovou svíčku. Po skončení je dětská mše svatá.

Sobota 14.11.  

Vítání svatého Martina
**  11,00 – Slavnostní průvod „svatého 

Martina“ a jeho doprovodu od kostela na zámek. 
Do průvodu jsou zváni jen účastníci v dobových 
kostýmech!! 

**  od 11,30 – uvítání na Zámku, přípitek svatomartinským vínem, pestré 
akce na Zámku a v okolí pro širokou veřejnost, historický jarmark

Martinské hody
** 20,00 – tradiční hodová zábava na Katolickém domě, tombola, domácí 

kuchyně, hraje Pohoda

Neděle 15.11.  

Slavnostní bohoslužba
** 7,00 a 8,45 – Zpívá malý chrámový sbor a po druhé mši svaté přeneseme 

základní kámen k přístavbě fary, požehnaný papežem Benediktem.

Varhanní koncert
** 15,00 –  Hraje  talentovaná  Táňa Bednářová ze  Skalice  nad Svitavou. 

Studuje hru na varhany na konzervatoři v Brně u prof. Zdeňka Nováčka. V roce 
2008 získala druhé místo na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.

Beseda u cimbálu
** 16,00 –  Besedu  u  cimbálu  na  Katolickém domě připravila  cimbálová 

muzika Grajcar z Dolních Bojanovic, pro dospělé zajištěno kvalitní víno z Kobylí.

Šumný Moravský kras
** 17,00 – V kině se koná beseda s tvůrci dokumentárního pořadu ČT Šumná 

města. Konkrétně se bude týkat měst a míst Moravského krasu. 
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Beseda na téma: Ochrana zdraví a života * 18.11. * 18,30
Na Katolickém domě se koná beseda s por. Mgr. Ivou Šebkovou, tiskovou 

mluvčí ÚO PČR Blansko, o ochraně zdraví, života i majetku z pohledu Policie. 

Výstava „Šikovné ručičky“ * 27.-29.11. 
Na Katolickém domě se bude konat další ročník přehlídky činností zájmových 

organizací našeho města. Pořádá Kolpingova rodina Blansko. 

Ekumenické adventní bdění * 27.11. * večer
Křesťané  z Blanska  jsou  zváni  na  společné  zahájení  adventu.  Sledujte 

podrobnosti. 

Duchovní obnova mládeže blanenského děkanátu * 5.12. * 9,30
Adventní příprava na vánoce pro mládež se koná na Katolickém domě. Na 

programu setkání se zajímavými lidmi, modlitba… Závěr kolem poledne.

Mikulášská besídka * 5.12. * 15,00
Na Katolickém domě je připraveno tradiční setkání dětí s Mikulášem. Předtím 

si připravil dramatický kroužek Kolpingovy rodiny divadelní představení!

Roráty
Po celý advent se v úterý a čtvrtek budeme scházet na mši svatou už v 5,30 

hod. Připomínáme si bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě!

Vánoční dílna „Dárky od srdce“ * 12.12. * 8,30 – 12,00
„Největším darem je lidské srdce a největším dárkem je dárek od srdce.“ Malí 

i  větší  si  jej  můžou  i  letos  připravit  pod  vedením  zkušených  instruktorů  na 
Katolickém domě. Vstupní vklad opět ve výši věku. 

Muzika pro adventní povzbuzení * 13.12. * 16,00
Soukromá ZUŠ Blansko připravila opět adventní zastavení při hudbě v podání 

svých pedagogů. Koná se v kostele.

Beseda pro maminky a svátost smíření * 15.12. * 9,00
Centrum pro matku a  dítě  zve  na  besedu  o  adventu  a  vánocích  s Otcem 

Miroslavem Němečkem z Petrovic. Souběžně bude příležitost ke svátosti smíření. 
Zveme tedy maminky s malými dětmi na besedu i ke svátosti smíření (vyhnete se 
frontám a hlídání dětí budete mít zajištěno :-)

Vánoční svátost smíření * 20.12. * 14,30 – 17,30
Svátost smíření před vánocemi se bude sloužit opět v kostele a také v sále na 

Katolickém domě. Zpovídat bude celkem 11 kněží. 
V předsálí Katolického domu bude prodej křesťanské literatury. 
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VÁNOCE 

Vánoční stromy – rozsvěcování v rámci obcí farnosti 
Blansko – 27.11. (nám. Republiky)
Olomučany – 28.11. * 16,30 (u silnice nad radnicí)
Spešov – 29.11. * 18,00 (odpoledne vánoční dílna a výstava na Bahnech)
Adamov – 4.12. * 16,00 (u kostela)
Ráječko –  6.12. * 16,00 (u školy)
Lažánky – 12.12. * 15,00 (u kaple)

Štědrý den * 24.12. 
Olomučany * 16,00 – „půlnoční“, zejména pro rodiny s dětmi
Adamov      * 21,00 – „půlnoční“, zpívá chrámový sbor
Blansko       * 23,00 – „půlnoční“, zpívá velký chrámový sbor

Hod Boží vánoční * 25.12. 
Blansko        * 7,00 a 8,45 – mše svatá, při druhé zpívá velký chrámový sbor 
Olomučany  * 10,45 – bohoslužba slova
Blansko        * 14,30 – Živý betlém v parku u zámku 

Svatý Štěpán * 26.12. 
Blansko        * 7,00 a 8,45 – mše svatá 
Olomučany  * 10,45 – mše svatá, zpívá velký chrámový sbor
Blansko        * 16,00 – v kostele Rastislav a hosté – Vánoční koncert

Svatá Rodina * 27.12. 
Blansko     * 7,00 a 8,45 – mše svaté, prosby za manžele, rozvedené, ovdovělé 
Olomučany  * 10,45 – bohoslužba slova za manžele, rozvedené, ovdovělé
Blansko      * 14,30 – v kostele dětský národopisný soubor ze Skoronic – 

pásmo  koled  a  říkání,  doprovází  cimbálová  muzika 
Varmuži ze Svatobořic-Mistřína

UPOZORNĚNÍ: 
Můžete si objednat automatické oznamování ohlášek a dalších aktualit  
na  Váš  mail!  Bližší  informace  na  webových  stránkách  farnosti:  
www.farnostblansko.cz  

Občasník  farního  společenství  v Blansku.  Pro  vnitřní  potřebu  vydává  Římsko-
katolická 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.
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