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 ob�asník o život� �ímskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku 
________________________________________________________________
Ro�ník 5  �íslo 1 * Postní doba a Velikonoce 2010  *  www.farnostblansko.cz
________________________________________________________________

Vážení a milí �tená�i i 
ne�tená�i našeho farního �asopisu! 
Jako každý rok stojíme na prahu doby 
postní, za kterou (také už pravideln�) 
o�ekáváme velikonoce. Letos bych 
cht�l, abychom tento �as prožili 
trochu jinak, než kterýkoli rok 
p�edtím. Napomoci by nám k tomu 
m�la zm�na, o které jsem dlouho 
p�emýšlel a shodli jsme se na ní i na 
farní rad�. Jak víte, v advent� se scházíme na ranní mše svaté v úterý a �tvrtek 
už o p�l šesté. P�ipomínáme si tak symbolicky bd�ní s Josefem a Marií o Svaté 
noci.  V letošní dob� postní bychom také posunuli �as t�chto ranních 
bohoslužeb o hodinu d�ív…! Budeme p�itom spojeni s Pánem Ježíšem, který 
poslední noc svého života celou probd�l v o�ekávání rozsudku a uk�ižování. Víc 
než kdy jindy si p�ipomeneme, že jsme vykoupeni velkou láskou Boží, a že B�h 
každého z nás p�ivedl k životu práv� do této doby. Nesešli jsme se na tomto 
sv�t� a v této dob� náhodou. B�h nám sv��il poslání,  abychom m�li rádi práv�
ten sou�asný sv�t, jeho lidi a žili práv� pro n�. Nem�li bychom  dovolit, aby se 
v našem srdci uhnízdila jakákoliv zloba nebo beznad�j. Ježíš je garantem naší 
nad�je. Když se s ním proto sejdeme v symbolických no�ních Getsemanech, 
poznáme obrovskou sílu Boží lásky a postní ranní mše svaté se tak prom�ní ve 
velkou pomoc pro náš utrápený a p�esto krásný a Bohem milovaný sv�t. 

S tím souvisí i další zm�na: ranní mše svaté (v úterky a �tvrtky) budeme 
slavit jen v advent� a post� a další ranní ve všední dny b�hem roku odpadnou…! 
Pokud budeme mít n�kdy kaplana, tak se m�že op�t uvažovat o zm�n�. Zatím 
prosím všechny, kdo si zamluvili úmysly na tyto ranní (od velikonoc do 
adventu), aby p�ijali to, že na tyto úmysly budeme pamatovat vždy najednou za 
celý ten m�síc p�i mši svaté na první pátek. A jednotliv� je pak necháme sloužit 
n�kterým z našich kn�ží – rodák�. Rád bych se místo toho v�noval o trochu víc 
okolním vesnicím, které pat�í také do naší farnosti. Pokud byste se cht�li 
informovat na podrobnosti, rádi vám je sd�lím já nebo jáhen Olda. 

Vra�me se ale ješt� k modlitb�. Každý �tvrtek ve�er se (a to bych zde 
cht�l vyjád�it velký dík ob�tavým akolyt�m) otvírá kostel k tiché modlitb� p�ed 
Nejsv�t�jší svátostí. Zajít si sem, na n�kolik minut, zadívat se sm�rem k Ježíši, 
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to vše nám dodá energii, o které si všichni, kdo se snaží všelijak dobíjet své 
životní baterky, mohou nechat jen zdát. Jen toho využít…

A na záv�r bych cht�l moc pod�kovat naším starším školák�m a 
student�m, kte�í nám v letošním roce p�ibližují na d�tských mších svatých život 
a u�ení Pána Ježíše. Tyto krásné scénky znamenají hlavn� pro d�ti velkou 
p�íležitost objevovat svého Pána a pozvolna rozvíjet sv�j celoživotní vztah 
k n�m. Když se k tomu p�idá zp�v a muzika našeho malého sboru, tak snad není 
nikoho, kdo by v t�ch okamžicích necítil v duši posilující blízkost Boží…  

Díky všem �ím p�ispíváte k dobru druhých! 
Žehná Váš Otec Ji�í 

Manželské ve�ery 

B�hem postní doby p�ipravilo Rodinné centrum Blansko pro naši farnost, 
konkrétn� pro manžele všeho v�ku Manželské ve�ery o šesti setkáních. Je to 
�as, který si m�žete spole�n� prožít u �aje �i kávy a p�itom se n�co dov�d�t o 
tom, jak p�isp�t k upevn�ní vzájemných vztah�. Ve�ery zabývají t�mito tématy: 
Budování pevných základ�, Um�ní komunikace, �ešení konflikt�, Síla odpušt�ní, 
Rodi�e a rodi�e partnera, Láska v akci. 

Jednotlivá témata na sebe voln� navazují, je výhodné absolvovat všechna. 
Manželský ve�er je založen na videonahrávce anglické manželské dvojice 
(�eský dabing), jejímž základem je Boží slovo, dále osobní sv�dectví 
manželských pár� a prvky z psychologie manželství. Další, už „živé“ rozhovory 
probíhají v návaznosti na film výhradn� v rámci každé manželské dvojice 
(výsledky tedy nejsou nijak zve�ej�ovány ani sdíleny s ostatními). Každý 
manželský pár tak prožije jen sv�j vlastní ve�er. To umož�uje ú�ast každému 
manželskému páru bez ohledu na v�k, vzd�lání, po�et d�tí a délku manželství.  

Zahájení – pond�lí 22. února v 18,30 hod., Katolický d�m, pokra�ování 
každou st�edu od 3.3. do 31.3. 2010. Podrobnosti na www.rcblansko.cz ** 
P�ihlášky: milana.vykydalova@centrum.cz Info: 736 606 468 a 516 416 594 
  

Nabídky Rodinného centra Blansko 

DOVOLENÁ PRO RODINY 2009 
Manželská abeceda pro každého. Pobyt je ur�en pro všechny manželské 

páry v�etn� senior�, v�k a po�et d�tí není rozhodující. Dopoledne samostatný 
program pro manželské páry, hry a sout�že pro d�ti pod vedením zkušených 
lektor� a animátor�. Velmi klidné, rodinné prost�edí, v okolí jsou jen lesy, potok 
a louky, ubytování v nové moderní d�evostavb� (p�íznivé prost�edí pro alergiky, 
astmatiky, každý pokoj má vlastní sociální za�ízení, prostorné �ty�l�žkové 
pokoje lze rozší�it až na šestil�žkové) www.penzionudoli.cz Výlety - Velké 
Losiny cca 30km (termální koupališt�, lázn�, zámek, dílna ru�ního papíru,…), 
Karlova Studánka (lázn�), zámek Bludov, Rešovské vodopády. 
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Termín: 10. - 17. �ervence 2010 ** Místo: Oskava (Šumperk - Jeseníky) 
** Cena:  osoba za týden celkem (ubytování, plná penze, program, pé�e o d�ti) 
** Pokoje: 2 osazená l�žka (dosp�lý 3500,-), 3 obsazená l�žka (dosp�lý 3300,-), 
4-6 obsazených l�žek (dosp�lý 2900,-) **  D�tská porce: 2.500,- K�  ** Malé 
d�ti bez nároku na stravu a l�žko: 300,- K� ** (kategorie dosp�lí/dít� není 
ur�ena v�kem, ale velikostí stravovací porce podle objednávky) ** Sleva pro 
rodiny – p�i pobytu t�i a více d�tí – cena pro t�etí a další dít� snížena o 250 K�  
Více na www.rcblansko.cz ** P�ihl: milana.vykydalova@centrum.cz  
INFO: 736 60 64 68 a 516 416 594 

AKTIVNÍ DOVOLENÁ S D�TMI  
Plavání ve slané vod� pro d�ti (do 6 let) pod vedením profesionální 

instruktorky ** 3.-10. 7. 2010 Blansko ** Týdenní intenzivní kurz plavání 
v bazén� se slanou vodou a teplotou vody 30°C. ** Ubytování: Hotel Panorama 
** Cena kurzu: 1150,-K� /osoba/7lekcí v�. plavací plenky ** Podrobnosti na 
www.rcblansko.cz  ** P�ihl: v.zachovalova@seznam.cz  INFO : 774 276 256 

Pozvánky z diecéze 

Chodíme spolu a co dál? 
Pro ty, kte�í spolu chodí  a o manželství uvažují po�ádá

komunita Emmanuel v Brn� víkendová setkání.   
Setkání  zahrnuje  chvály, p�ednášky, adoraci, sdílení ve 

skupinkách, mši sv., p�ípadn� individuální rozhovory. P�ednášet 
budou manželské páry z Komunity. Poplatek 300 K� zahrnuje 
ubytování, stravu a režii. Víkend je ur�en pouze pro  páry. Nejbližší termín je 
20.2. - 21.2. 2010 na Lidické 24, v Brn�. Za�átek v 9.00 h, prezentace od 8.30 h. 
P�ihlášky a info: jkansky@centrum.cz , 732 489 947a  www.emmanuel.cz

Setkání mládeže starší 25 – 35 let 
Diecézní centrum mládeže zve všechny starší mladší (tj mládež mezi 25 a 

35 lety) na setkání do DCŽM v Osové Bitýšce ve dnech 12.-14.4.2010. Nejde 
v prvé �ad� o seznamovací p�íležitost, ale o možnost setkat se s vrstevníky, na 
které s v rámci r�zných akcí pro mládež už tolik nepamatuje (lze prozradit, že 
v nejbližší dob� se plánuje setkání i pro mládež mladší nad 35 let :-) 

V rámci víkendu je možná ú�ast na 10. plesu DCM v Brn� na Stadionu 
(koná se 12.4.).  P�ísp�vek na pobyt je 300,- a p�ihlášky nutno zaslat na 
dcm.bityska@biskupstvi.cz a kdo chce i na ples, a� si jej rezervuje do 10.02.  

10. diecézní ples mládeže  
Koná se 12.04.2010 v Brn� na Stadiónu, Kounicova ulice. Podrobnosti na 

http://www.brno.signaly.cz/
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4. Brn�nské bioetické dny – rodina, technologie a etika 
Setkání odborník� (i ze Slovenska) a zájemc� na téma bioetiky – tentokrát 

specializované na rodinu a technologii se koná v Brn� 23.-25.4.2010. 
Podrobnosti na www.bioetika.cz  (také ohledn� konferen�ního poplatku) 

Slovo Otce biskupa 

Sv�dectví o papež v souvislosti s jeho návšt�vou Brna 
Otec biskup prosí o sv�dectví související s návšt�vou papeže Benedikta 

v Brn� r. 2009, tedy to, �ím setkání s papežem p�isp�lo k n�jaké zm�n� v život�, 
životní p�íb�h, vypráv�ní nebo sv�dectví ovlivn�né p�ípravou, organizací i 
samotnou návšt�vou…. P�ísp�vky posílejte prosím do 31.5. poštou na Petrov 8, 
601 43 Brno a nebo na papezvbrne@biskupstvi.cz
Prosba o podporu nových kn�žských povolání 

Milé sestry a brat�i, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili 
všemožn� podporovat povolání ke kn�žství a k r�zným formám zasv�ceného 
života. Prosím zvlášt� o modlitbu. A vás, mladí muži, kte�í jste svobodní, máte 
nebo budete mít maturitní zkoušku a kte�í se cítíte povoláni ke kn�žství, bych 
rád informoval, že p�ihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství 
do 25. b�ezna 2010.  Každý den se za vás a za vaše zodpov�dné rozhodování 
modlím.       Váš biskup Vojt�ch 

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny 

Co už jsme prožili? 

Vodní hrátky
Na �tvrtou adventní ned�li 2009 si na bazén� v Blansku ti nejmenší užili 

žížal, balónk� a metali kotrmelce až do vody. Mládež se seznámila s ovládáním 
lodí a pak už nic nestálo v cest� vodnímu pólu na kajacích. Nejv�tšímu zájmu se 
t�šil skute�ný pohyb pod vodní hladinou s úplnou potáp��skou výstrojí. 
Jeskyn� Nad Švýcárnou 

V lednu jsme vyrazili na pr�zkum b�žn� nep�ístupné jeskyn� Nad 
Švýcárnou. Nejprve jsme se ovšem museli vyškrábat do prudkého svahu. Za 
portálem jeskyn� jsme prolezli nízkou chodbou plnou listí a sestoupili do 
prostorné vstupní sín�. Zde jsme obdivovali b�lostnou sintrovou výzdobu,  
procházeli úzkými meandry obou v�tví jeskyn�, kolem množství spících 
netopýr�. Potom jsme m�li možnost nahlédnout i do nov� objevené jeskyn� Na 
cest�. Ze vstupu bylo t�eba odstranit listí a kameny. Aleš byl teprve osmým 
�lov�kem, který se dokázal protáhnout úzkou zatá�kou do vnit�ních prostor. 

A co plánujeme? 
Ned�le 14.2. První pomoc u vody a ve vod� – praktický výcvik v blanenském 

bazénu pro všechny zájemce (od 18,30 h.) 
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Sobota 13.3. Lanové aktivity na nízké lanové dráze v Podomí  
Ned�le 18.4. Házení bumerangem pod instruktorským vedením držitele 

�eských rekord�
Ned�le 25.4. Jarní splutí Svitavy

Sout�ž pro d�ti do 8 let 

Vylušt�nou v�tu (p�ed-
školáci s pomocí rodi��) 
odevzdejte do pátku 12.3.
Výherci budou vylosováni a 
odm�n�ni v ned�li 14.3.2010
po mši svaté v 8,45 hod. 

Opravy na fa�e  
Po celou zimu naše 

stavba spala pod sn�hovou 
pe�inou. V letošním roce 
bychom cht�li ješt� získat 
povolení také pro úpravu 
vjezdu do dvora a rozší�ení 
chodníku p�es dv�r ke kostelu, 
v�etn� rozší�ení dve�í vedle 
kapli�ky Panny Marie.  

Další podrobnosti 
budou vždy na nást�nce. Za 
dosavadní pomoc všem dík!  

Pokud se týká staré fary, 
sešli jsme se se zástupci „našich“ organizací, 
abychom se poradili, jak ji  co nejlépe využít 
zejména pro aktivity d�tí a mládeže.  

Svatý Martin? 
Se záv�rem lo�ského roku jste ur�it�

zaregistrovali zm�nu na fasád� kostela – 
pískovcový reliéf postavy bez hlavy se 
p�est�hoval do interiéru. Jde totiž o jednu 
z nejstarších románských plastik na Morav�. 
Nechal ji zhotovit biskup Jind�ich Zdík, když 
kolem roku 1134 stav�l náš kostel. Velmi pravd�podobn� jde o postavu sv. 
Martina. Jak se zjistilo, umíst�ní na venkovní zdi není p�vodní, soška byla 



6 

pravd�podobn� sou�ástí románského oltá�e nebo náhrobku. Po léta se skrývala 
ukryta po omítkou a našla se teprve p�i posledních opravách fasády p�ed patnácti 
lety. Pov�trnostní vlivy jí však za�aly škodit, proto se rozhodlo o jejím 
p�emíst�ní pod k�r. Místo ní asi p�ijde �asem kopie. 

Akce ve farnosti v postní a velikono�ní dob� 2010 
Na stránkách naší farnosti www.farnostblansko.cz najdete aktualizovaný p�ehledný kalendá�. 

K�ížové cesty 
V postní dob� bude ve st�edu (17,00) a ned�li (14,30) pobožnost k�ížové cesty. 
Prosím všechna spole�enství ve farnosti, aby si rozd�lila služby p�i modlitb�. 
Muže – bývalé ministranty –prosím, aby se zapsali na nesení k�íže. Díky!! 

D�tský maškarní karneval 
** 14. února 2010, 14,00h, Katolický d�m 
Tradi�ní d�tský karneval s rejem masek a sout�žemi p�ipravila Kolpingova 
rodina Blansko ve spolupráci s Katolickým domem.  

Popele�ní st�eda – den p�ísného postu – ud�lování popelce p�i mši svaté  

** 17. února 2010, 17,45h, kostel 
Znamení popelem m�že p�ijmout každý, kdo je ochotný na svém život� zm�nit 
n�co k dobrému. Dnes je p�ísný p�st, proto bychom si m�li od�íct maso a ti 
zdraví navíc jídlo, nakolik mohou! Ušet�ené prost�edky máme v�novat chudým. 

Setkání k�es�anských médií v Thajsku 
** 24. února 2010, 18,30h, Katolický d�m 
O své ú�asti na sv�tovém setkání k�es�anských médií v Thajsku hovo�í a 
beseduje P.Marcel Puvák z TV NOE. 

Jarní prázdniny 
** 28. února – 5.b�ezna 2010, fara Strážek 
Školní d�ti mají možnost strávit jarní prázdniny na fa�e ve Strážku.  

Nízké lanové p�ekážky 

** 13. b�ezna 2010, Podomí  
Outdoorový klub KR zve na zajímavé dobrodružství mezi lany. 

Divadlo z Jedovnic 
** 14. b�ezna 2010, Katolický d�m 
Sledujte podrobnosti na plakátech.  

Pomáhat je v mód� – pomozte i vy“  
** 20. b�ezna 2010, 15,00h, D�lnický d�m 
Již t�etí charitativní módní p�ehlídka (podrobnosti na http://prehlidka.bk.cz/ a na 
také už na facebooku) kolekcí ze second handu. Výt�žek dražby vybraných 
model� je tentokrát ur�en pro Haiti, kde p�sobí již n�kolik let jako misioná�, 
Otec Roman Musil, oblát P.Marie. Soub�žn� prob�hne i misijní burza. 
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Rastislav d�tem 

** 21. b�ezna 2010, 15,00h, D�lnický d�m 
Sledujte podrobnosti na plakátech. 

Kv�tný pátek ve Sloup�
** 26. b�ezna 2010, 7,00h a 10,30h, Sloup 
Naše mše sv. je v 7,00 a s Otcem biskupem v 10,30. Zpovídá se na kaplance. 

Diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem 

** 27. b�ezna 2010, Brno – Petrov, katedrála a m�sto 
Na setkání mládeže s Otcem biskupem jsou zváni z naší farnosti všichni školáci 
(od 6. t�ídy a primy) a studenti. Sraz kv�li spole�né jízdence je v 8,20 na 
zastávce Blansko-m�sto a na nádraží. Program na http://brno.signaly.cz/aktualne  

Velikono�ní svátost smí�ení  
** 28. b�ezna 2010, kostel a Katolický d�m 
Zpovídat bude p�es 10 kn�ží v kostele i na Katolickém dom�.  

Zelený �tvrtek a Velký pátek pro školáky  
** 1. + 2. dubna 2010, 8,30 – 12,00h, Kostel, fara, Katolický d�m 
Pro školáky je p�ipraven program na celé dopoledne. Prostory podle po�así. 

Zelený �tvrtek  1. dubna 2010 
Brno – mše svatá s O.biskupem a kn�žími diecéze – 10,00h 
Adamov – 17,00h  ***  Blansko – 19,00h *** Olomu�any –  

Velký pátek  2. dubna 2010 – DEN p�ísného postu 
Adamov – 17,00h *** Blansko – 19,00h *** Olomu�any –  

Bílá sobota 3. dubna 2010 
Adamov – 18,30h *** Blansko –  21,00h  *** Olomu�any – 

Velikono�ní ned�le 4. dubna 2010 – žehnání pokrm�
Blansko –  mše sv. 7,00 a 8,45h  *  Adamov – mše sv. 10,45h  
Olomu�any – bohoslužba slova v 10,45h 

Farní pou� do �íma 
Koná se ve dnech 5. – 12.4. B�hem ní vzpomeneme na posvátných místech p�i 
modlitb� na vás všechny a budeme vás sv��ovat do Božích rukou.  

Bumerang  ** 18. dubna 2010 
Outdoorový klub KR zve na velmi zajímavou akci. 

Jarní splutí Svitavy  ** 25. dubna 2010 

Po úsp�šné podobné lo�ské akci zve Outdoorový klub KR op�t na Svitavu. 

Pou� muž� do Senetá�ova k sv.Josefu 
** 1. kv�tna 2010, Jedovnice – Senetá�ov 
Po úsp�šné lo�ské pouti muž� do Senetá�ova k svatému Josefu se p�ipravuje 
další ro�ník. Podrobnosti budou up�esn�ny!! 
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100 let od založení Spole�nosti Katolického domu 

** 9. kv�tna 2010, 8,45h, kostel a Katolický d�m 
Oslavy jubilea Katolického domu budou zahájeny mší svatou (sloužit ji bude 
pravd�podobn� generální viká� O.Ji�í Mikulášek, náš bývalý fará�). Po ní 
následuje vernisáž výstavy na Katolickém dom�.  
** 23. kv�tna 2010, Katolický d�m 
V rámci oslav vystoupí známá um�lkyn� Eva Jir�šová-D�ízgová, která se 
zp�vem za�ínala v d�tském chrámovém sboru. 

Setkání ministrant� d�kanátu  
** 15. kv�tna 2010, Ostrov u Macochy – lom  
Tradi�ní setkání ministrant� v lomu u Ostrova, zakon�ené mší svatou v Císa�ské 
jeskyni.  

Setkání d�v�at d�kanátu  
** 15. kv�tna 2010, Ostrov u Macochy – fara 
Setkání d�v�at našeho d�kanátu na fa�e v Ostrov�, zakon�ené mší svatou 
v Císa�ské jeskyni.  

SLUNOVRAT  
** 16. kv�tna 2010, 14,30h, Katolický d�m  
Již šestý ro�ník p�ehlídky divadelních soubor� d�tí a mládeže z Bo�itova, 
Lažánek, Rájce, Jedovnic a Blanska 

Farní pou� - K�tiny  
** 22. kv�tna 2010, 18,00h, K�tiny  
Tradi�ní pou� naší farnosti do K�tin. Letos v jubilejním roce 800 let od zjevení 
Panny Marie v B�ezin�. 

P�ílohy 
S tímto �íslem dostáváte i p�ehledný kalendá� akcí, 

které se letos p�ed námi otvírají. P�ehled je to stru�ný 
bude aktualizovaný v ohláškách a na 
www.farnostblansko.cz

M�žete se i p�ihlásit také k pravidelnému 
odb�ru ohlášek elektronickou cestou.  

Zárove� dostáváte kapesní vydání 
„Pr�vodce  postní dobou“. Vyzvedn�te si 
jej i pro další �leny rodiny, abyste m�li 
možnost prožít letošní postní dobu 
skute�n� s užitkem. 
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