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Vážení a milí þtenáĜi i
neþtenáĜi našeho farního þasopisu!
Jako každý rok stojíme na prahu doby
postní, za kterou (také už pravidelnČ)
oþekáváme velikonoce. Letos bych
chtČl, abychom tento þas prožili
trochu jinak, než kterýkoli rok
pĜedtím. Napomoci by nám k tomu
mČla zmČna, o které jsem dlouho
pĜemýšlel a shodli jsme se na ní i na
farní radČ. Jak víte, v adventČ se scházíme na ranní mše svaté v úterý a þtvrtek
už o pĤl šesté. PĜipomínáme si tak symbolicky bdČní s Josefem a Marií o Svaté
noci. V letošní dobČ postní bychom také posunuli þas tČchto ranních
bohoslužeb o hodinu dĜív…! Budeme pĜitom spojeni s Pánem Ježíšem, který
poslední noc svého života celou probdČl v oþekávání rozsudku a ukĜižování. Víc
než kdy jindy si pĜipomeneme, že jsme vykoupeni velkou láskou Boží, a že BĤh
každého z nás pĜivedl k životu právČ do této doby. Nesešli jsme se na tomto
svČtČ a v této dobČ náhodou. BĤh nám svČĜil poslání, abychom mČli rádi právČ
ten souþasný svČt, jeho lidi a žili právČ pro nČ. NemČli bychom dovolit, aby se
v našem srdci uhnízdila jakákoliv zloba nebo beznadČj. Ježíš je garantem naší
nadČje. Když se s ním proto sejdeme v symbolických noþních Getsemanech,
poznáme obrovskou sílu Boží lásky a postní ranní mše svaté se tak promČní ve
velkou pomoc pro náš utrápený a pĜesto krásný a Bohem milovaný svČt.
S tím souvisí i další zmČna: ranní mše svaté (v úterky a þtvrtky) budeme
slavit jen v adventČ a postČ a další ranní ve všední dny bČhem roku odpadnou…!
Pokud budeme mít nČkdy kaplana, tak se mĤže opČt uvažovat o zmČnČ. Zatím
prosím všechny, kdo si zamluvili úmysly na tyto ranní (od velikonoc do
adventu), aby pĜijali to, že na tyto úmysly budeme pamatovat vždy najednou za
celý ten mČsíc pĜi mši svaté na první pátek. A jednotlivČ je pak necháme sloužit
nČkterým z našich knČží – rodákĤ. Rád bych se místo toho vČnoval o trochu víc
okolním vesnicím, které patĜí také do naší farnosti. Pokud byste se chtČli
informovat na podrobnosti, rádi vám je sdČlím já nebo jáhen Olda.
VraĢme se ale ještČ k modlitbČ. Každý þtvrtek veþer se (a to bych zde
chtČl vyjádĜit velký dík obČtavým akolytĤm) otvírá kostel k tiché modlitbČ pĜed
NejsvČtČjší svátostí. Zajít si sem, na nČkolik minut, zadívat se smČrem 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 závČr bych chtČl moc podČkovat naším starším školákĤm a
studentĤm, kteĜí nám v letošním roce pĜibližují na dČtských mších svatých život
a uþení Pána Ježíše. Tyto krásné scénky znamenají hlavnČ pro dČti velkou
pĜíležitost objevovat svého Pána a pozvolna rozvíjet svĤj celoživotní vztah
k nČm. Když se k tomu pĜidá zpČv a muzika našeho malého sboru, tak snad není
nikoho, kdo by v tČch okamžicích necítil v duši posilující blízkost Boží…
Díky všem þím pĜispíváte k dobru druhých!
Žehná Váš Otec JiĜí

Manželské veþery
BČhem postní doby pĜipravilo Rodinné centrum Blansko pro naši farnost,
konkrétnČ pro manžele všeho vČku Manželské veþery o šesti setkáních. Je to
þas, který si mĤžete spoleþnČ prožít u þaje þi kávy a pĜitom se nČco dovČdČt o
tom, jak pĜispČt k upevnČní vzájemných vztahĤ. Veþery zabývají tČmito tématy:
Budování pevných základĤ, UmČní komunikace, ěešení konfliktĤ, Síla odpuštČní,
Rodiþe a rodiþe partnera, Láska v akci.
Jednotlivá témata na sebe volnČ navazují, je výhodné absolvovat všechna.
Manželský veþer je založen na videonahrávce anglické manželské dvojice
(þeský dabing), jejímž základem je Boží slovo, dále osobní svČdectví
manželských párĤ a prvky z psychologie manželství. Další, už „živé“ rozhovory
probíhají v návaznosti na film výhradnČ v rámci každé manželské dvojice
(výsledky tedy nejsou nijak zveĜejĖovány ani sdíleny s ostatními). Každý
manželský pár tak prožije jen svĤj vlastní veþer. To umožĖuje úþast každému
manželskému páru bez ohledu na vČk, vzdČlání, poþet dČtí a délku manželství.
Zahájení – pondČlí 22. února v 18,30 hod., Katolický dĤm, pokraþování
každou stĜedu od 3.3. do 31.3. 2010. Podrobnosti na www.rcblansko.cz **
PĜihlášky: 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 urþen pro všechny manželské
páry vþetnČ seniorĤ, vČk a poþet dČtí není rozhodující. Dopoledne samostatný
program pro manželské páry, hry a soutČže pro dČti pod vedením zkušených
lektorĤ a animátorĤ. Velmi klidné, rodinné prostĜedí, v okolí jsou jen lesy, potok
a louky, ubytování v nové moderní dĜevostavbČ (pĜíznivé prostĜedí pro alergiky,
astmatiky, každý pokoj má vlastní sociální zaĜízení, prostorné þtyĜlĤžkové
pokoje lze rozšíĜit až na šestilĤžkové) www.penzionudoli.cz Výlety - Velké
Losiny cca 30km (termální koupalištČ, láznČ, zámek, dílna ruþního papíru,…),
Karlova Studánka (láznČ), zámek Bludov, Rešovské vodopády.
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Termín: 10. - 17. þervence 2010 ** Místo: Oskava (Šumperk - Jeseníky)
** Cena: osoba za týden celkem (ubytování, plná penze, program, péþe o dČti)
** Pokoje: 2 osazená lĤžka (dospČlý 3500,-), 3 obsazená lĤžka (dospČlý 3300,-),
4-6 obsazených lĤžek (dospČlý 2900,-) ** DČtská porce: 2.500,- Kþ ** Malé
dČti bez nároku na stravu a lĤžko: 300,- Kþ ** (kategorie dospČlí/dítČ není
urþena vČkem, ale velikostí stravovací porce podle objednávky) ** Sleva pro
rodiny – pĜi pobytu tĜi a více dČtí – cena pro tĜetí a další dítČ snížena o 250 Kþ
Více na www.rcblansko.cz ** PĜihl: milana.vykydalova@centrum.cz
INFO: 736 60 64 68 a 516 416 594

AKTIVNÍ DOVOLENÁ S DċTMI
Plavání ve slané vodČ pro dČti (do 6 let) pod vedením profesionální
instruktorky ** 3.-10. 7. 2010 Blansko ** Týdenní intenzivní kurz plavání
v bazénČ se slanou vodou a teplotou vody 30°C. ** Ubytování: Hotel Panorama
** Cena kurzu: 1150,-Kþ /osoba/7lekcí vþ. plavací plenky ** Podrobnosti na
www.rcblansko.cz ** PĜihl: v.zachovalova@seznam.cz INFO : 774 276 256

Pozvánky z diecéze
Chodíme spolu a co dál?
Pro ty, kteĜí spolu chodí a o manželství uvažují poĜádá
komunita Emmanuel v BrnČ víkendová setkání.
Setkání zahrnuje chvály, pĜednášky, adoraci, sdílení ve
skupinkách, mši sv., pĜípadnČ individuální rozhovory. PĜednášet
budou manželské páry z Komunity. Poplatek 300 Kþ zahrnuje
ubytování, stravu a režii. Víkend je urþen pouze pro páry. Nejbližší termín je
20.2. - 21.2. 2010 na Lidické 24, v BrnČ. Zaþátek v 9.00 h, prezentace od 8.30 h.
PĜihlášky 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 ĜadČ o seznamovací pĜíležitost, ale o možnost setkat se s vrstevníky, na
které s v rámci rĤzných akcí pro mládež už tolik nepamatuje (lze prozradit, že
v nejbližší dobČ se plánuje setkání i pro mládež mladší nad 35 let :-)
V rámci víkendu je možná úþast na 10. plesu DCM v BrnČ na Stadionu
(koná se 12.4.). PĜíspČvek na pobyt je 300,- a pĜihlášky nutno zaslat na
dcm.bityska@biskupstvi.cz a kdo chce i na ples, aĢ si jej rezervuje do 10.02.

10. diecézní ples mládeže
Koná se 12.04.2010 v BrnČ na Stadiónu, Kounicova ulice. Podrobnosti na
http://www.brno.signaly.cz/
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4. BrnČnské bioetické dny – rodina, technologie a etika
Setkání odborníkĤ (i ze Slovenska) a zájemcĤ na téma bioetiky – tentokrát
specializované na rodinu a technologii se koná v BrnČ 23.-25.4.2010.
Podrobnosti na www.bioetika.cz (také ohlednČ konferenþního poplatku)

Slovo Otce biskupa
SvČdectví o papež v souvislosti s jeho návštČvou Brna
Otec biskup prosí o svČdectví související s návštČvou papeže Benedikta
v BrnČ r. 2009, tedy to, þím setkání s papežem pĜispČlo k nČjaké zmČnČ v životČ,
životní pĜíbČh, vyprávČní nebo svČdectví ovlivnČné pĜípravou, organizací i
samotnou návštČvou…. PĜíspČvky posílejte prosím do 31.5. poštou na Petrov 8,
601 43 Brno a nebo na papezvbrne@biskupstvi.cz

Prosba o podporu nových knČžských povolání
Milé sestry a bratĜi, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili
všemožnČ podporovat povolání ke knČžství a k rĤzným formám zasvČceného
života. Prosím zvláštČ o modlitbu. A vás, mladí muži, kteĜí jste svobodní, máte
nebo budete mít maturitní zkoušku a kteĜí se cítíte povoláni ke knČžství, bych
rád informoval, že pĜihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství
do 25. bĜezna 2010. Každý den se za vás a za vaše zodpovČdné rozhodování
modlím.
Váš biskup VojtČch

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny
Co už jsme prožili?
Vodní hrátky
Na þtvrtou adventní nedČli 2009 si na bazénČ v Blansku ti nejmenší užili
žížal, balónkĤ a metali kotrmelce až do vody. Mládež se seznámila s ovládáním
lodí a pak už nic nestálo v cestČ vodnímu pólu na kajacích. NejvČtšímu zájmu se
tČšil skuteþný pohyb pod vodní hladinou s úplnou potápČþskou výstrojí.
JeskynČ Nad Švýcárnou
V lednu jsme vyrazili na prĤzkum bČžnČ nepĜístupné jeskynČ Nad
Švýcárnou. Nejprve jsme se ovšem museli vyškrábat do prudkého svahu. Za
portálem jeskynČ jsme prolezli nízkou chodbou plnou listí a sestoupili do
prostorné vstupní sínČ. Zde jsme obdivovali bČlostnou sintrovou výzdobu,
procházeli úzkými meandry obou vČtví jeskynČ, kolem množství spících
netopýrĤ. Potom jsme mČli možnost nahlédnout i do novČ objevené jeskynČ Na
cestČ. Ze vstupu bylo tĜeba odstranit listí a kameny. Aleš byl teprve osmým
þlovČkem, který se dokázal protáhnout úzkou zatáþkou do vnitĜních prostor.
A co plánujeme?
NedČle 14.2. První pomoc u vody a ve vodČ – 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
NedČle 18.4. Házení bumerangem pod instruktorským vedením držitele
þeských rekordĤ
NedČle 25.4. Jarní splutí Svitavy

SoutČž pro dČti do 8 let
VyluštČnou vČtu (pĜedškoláci s pomocí rodiþĤ)
odevzdejte do pátku 12.3.
Výherci budou vylosováni a
odmČnČni v nedČli 14.3.2010
po mši svaté v 8,45 hod.

Opravy na faĜe
Po celou zimu naše
stavba spala pod snČhovou
peĜinou. V letošním roce
bychom chtČli ještČ získat
povolení také pro úpravu
vjezdu do dvora a rozšíĜení
chodníku pĜes dvĤr ke kostelu,
vþetnČ rozšíĜení dveĜí vedle
kapliþky Panny Marie.
Další
podrobnosti
budou vždy na nástČnce. 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 dČtí a mládeže.

Svatý Martin?
Se závČrem loĖského roku jste urþitČ
zaregistrovali zmČnu na fasádČ kostela –
pískovcový reliéf postavy bez hlavy se
pĜestČhoval do interiéru. Jde totiž o jednu
z nejstarších románských plastik na MoravČ.
Nechal ji zhotovit biskup JindĜich Zdík, když
kolem roku 1134 stavČl náš kostel. Velmi pravdČpodobnČ jde o postavu sv.
Martina. Jak se zjistilo, umístČní na venkovní zdi není pĤvodní, soška byla
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pravdČpodobnČ souþástí románského oltáĜe nebo náhrobku. Po léta se skrývala
ukryta po omítkou a našla se teprve pĜi posledních opravách fasády pĜed patnácti
lety. PovČtrnostní vlivy jí však zaþaly škodit, proto se rozhodlo o jejím
pĜemístČní pod kĤr. Místo ní asi pĜijde þasem kopie.

Akce ve farnosti v postní a velikonoþní dobČ 2010
Na stránkách naší farnosti www.farnostblansko.cz najdete aktualizovaný pĜehledný kalendáĜ.

KĜížové cesty
V postní dobČ bude ve stĜedu (17,00) a nedČli (14,30) pobožnost kĜížové cesty.
Prosím všechna spoleþenství ve farnosti, aby si rozdČlila služby pĜi modlitbČ.
Muže – bývalé ministranty –prosím, aby se zapsali na nesení kĜíže. Díky!!
DČtský maškarní karneval
** 14. února 2010, 14,00h, Katolický dĤm
Tradiþní dČtský karneval s rejem masek a soutČžemi pĜipravila Kolpingova
rodina Blansko ve spolupráci s Katolickým domem.
Popeleþní stĜeda – den pĜísného postu – udČlování popelce pĜi mši svaté
** 17. února 2010, 17,45h, kostel
Znamení popelem mĤže pĜijmout každý, kdo je ochotný na svém životČ zmČnit
nČco k dobrému. Dnes je pĜísný pĤst, proto bychom si mČli odĜíct maso a ti
zdraví navíc jídlo, nakolik mohou! UšetĜené prostĜedky máme vČnovat chudým.
Setkání kĜesĢanských médií v Thajsku
** 24. února 2010, 18,30h, Katolický dĤm
O své úþasti na svČtovém setkání kĜesĢanských médií v Thajsku hovoĜí a
beseduje P.Marcel Puvák z TV NOE.
Jarní prázdniny
** 28. února – 5.bĜezna 2010, fara Strážek
Školní dČti mají možnost strávit jarní prázdniny na faĜe ve Strážku.
Nízké lanové pĜekážky
** 13. bĜezna 2010, Podomí
Outdoorový klub KR zve na zajímavé dobrodružství mezi lany.
Divadlo z Jedovnic
** 14. bĜezna 2010, Katolický dĤm
Sledujte podrobnosti na plakátech.
Pomáhat je v módČ – pomozte i vy“
** 20. bĜezna 2010, 15,00h, DČlnický dĤm
Již tĜetí charitativní módní pĜehlídka (podrobnosti na http://prehlidka.bk.cz/ a na
také už na facebooku) kolekcí ze second handu. VýtČžek dražby vybraných
modelĤ je tentokrát urþen pro Haiti, kde pĤsobí již nČkolik let jako misionáĜ,
Otec Roman Musil, oblát P.Marie. SoubČžnČ probČhne i misijní burza.
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Rastislav dČtem
** 21. bĜezna 2010, 15,00h, DČlnický dĤm
Sledujte podrobnosti na plakátech.
KvČtný pátek ve SloupČ
** 26. bĜezna 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. bĜezna 2010, Brno – Petrov, katedrála a mČsto
Na setkání mládeže s Otcem biskupem jsou zváni z naší farnosti všichni školáci
(od 6. tĜídy a primy) a studenti. Sraz kvĤli spoleþné jízdence je v 8,20 na
zastávce Blansko-mČsto a na nádraží. Program na http://brno.signaly.cz/aktualne
Velikonoþní svátost smíĜení
** 28. bĜezna 2010, kostel a Katolický dĤm
Zpovídat bude pĜes 10 knČží v kostele i na Katolickém domČ.
Zelený þtvrtek a Velký pátek pro školáky
** 1. + 2. dubna 2010, 8,30 – 12,00h, Kostel, fara, Katolický dĤm
Pro školáky je pĜipraven program na celé dopoledne. Prostory podle poþasí.
Zelený þtvrtek 1. dubna 2010
Brno – mše svatá s O.biskupem a knČžími diecéze – 10,00h
Adamov – 17,00h *** Blansko – 19,00h *** Olomuþany –
Velký pátek 2. dubna 2010 – DEN pĜísného postu
Adamov – 17,00h *** Blansko – 19,00h *** Olomuþany –
Bílá sobota 3. dubna 2010
Adamov – 18,30h *** Blansko – 21,00h *** Olomuþany –
Velikonoþní nedČle 4. dubna 2010 – žehnání pokrmĤ
Blansko – mše sv. 7,00 a 8,45h * Adamov – mše sv. 10,45h
Olomuþany – bohoslužba slova v 10,45h
Farní pouĢ do ěíma
Koná se ve dnech 5. – 12.4. BČhem ní vzpomeneme na posvátných místech pĜi
modlitbČ na vás všechny a budeme vás svČĜovat do Božích rukou.
Bumerang ** 18. dubna 2010
Outdoorový klub KR zve na velmi zajímavou akci.
Jarní splutí Svitavy ** 25. dubna 2010
Po úspČšné podobné loĖské akci zve Outdoorový klub KR opČt na Svitavu.
PouĢ mužĤ do SenetáĜova k sv.Josefu
** 1. kvČtna 2010, Jedovnice – SenetáĜov
Po úspČšné loĖské pouti mužĤ do SenetáĜova k svatému Josefu se pĜipravuje
další roþník. Podrobnosti budou upĜesnČny!!
7

100 let od založení Spoleþnosti Katolického domu
** 9. kvČtna 2010, 8,45h, kostel a Katolický dĤm
Oslavy jubilea Katolického domu budou zahájeny mší svatou (sloužit ji bude
pravdČpodobnČ generální vikáĜ O.JiĜí Mikulášek, náš bývalý faráĜ). Po ní
následuje vernisáž výstavy na Katolickém domČ.
** 23. kvČtna 2010, Katolický dĤm
V rámci oslav vystoupí známá umČlkynČ Eva JirĤšová-DĜízgová, která se
zpČvem zaþínala v dČtském chrámovém sboru.
Setkání ministrantĤ dČkanátu
** 15. kvČtna 2010, Ostrov u Macochy – lom
Tradiþní setkání ministrantĤ v lomu u Ostrova, zakonþené mší svatou v CísaĜské
jeskyni.
Setkání dČvþat dČkanátu
** 15. kvČtna 2010, Ostrov u Macochy – fara
Setkání dČvþat našeho dČkanátu na faĜe v OstrovČ, zakonþené mší svatou
v CísaĜské jeskyni.
SLUNOVRAT
** 16. kvČtna 2010, 14,30h, Katolický dĤm
Již šestý roþník pĜehlídky divadelních souborĤ dČtí a mládeže z BoĜitova,
Lažánek, Rájce, Jedovnic a Blanska
Farní pouĢ - KĜtiny
** 22. kvČtna 2010, 18,00h, KĜtiny
Tradiþní pouĢ naší farnosti do KĜtin. Letos v jubilejním roce 800 let od zjevení
Panny Marie v BĜezinČ.

PĜílohy
S tímto þíslem dostáváte i pĜehledný kalendáĜ akcí,
které se letos pĜed námi otvírají. PĜehled je to struþný
bude aktualizovaný v ohláškách a na
www.farnostblansko.cz
MĤžete se i pĜihlásit také k pravidelnému
odbČru ohlášek elektronickou cestou.
ZároveĖ dostáváte kapesní vydání
„PrĤvodce postní dobou“. VyzvednČte si
jej i pro další þleny rodiny, abyste mČli
možnost prožít letošní postní dobu
skuteþnČ s užitkem.
Obþasník. Pro vnitĜní potĜebu vydává ěímskokatolická farnost sv. Martina v Blansku.
Neprodejné. Své pĜíspČvky a podnČty zasílejte na: Pavla.Samonilova@seznam.cz Sazba
vlastní. Tisk REPROCENTRUM Blansko. Registrováno OkÚ Blansko pod þ. 0370100493
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