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Biblický Job říká: Dobré věci od Boha brát umíme a těžké bychom přijímat 
nechtěli?? Přijměme tedy všechno jakoby to bylo z ruku našeho nebeského Otce 
a budeme překvapení, jak se najednou mnoho věcí změní…  
Požehnání do letních dnů přeje všem Otec Jiří 
 
Blahoslavený spokojený  

 
Dovolená a prázdniny jsou vhodnou příležitostí pro vybočení ze zajetých kolejí 
a vnímání všeho toho, pro co už máme uzavřené oči. 

· Blahoslavený, kdo dokáže odpočívat a usnout bez výčitek 
svědomí. Stane se moudrým.  
· Blahoslavený, kdo dokáže rozeznat horu od hromádky. Vyhne 
se mnoha nepříjemnostem.  

· Blahoslavený, kdo dokáže naslouchat a mlčet. Naučí se mnoha novým věcem.  
· Blahoslavený, kdo dokáže ocenit úsměv a zapomenout na urážku. Má svou 
cestu zaplavenou sluncem.  
· Blahoslavený, kdo umí brát drobnosti vážně a věci důležité klidně. Prodlouží si 
tím život.  
· Blahoslavený, kdo uvažuje dřív, než začne jednat a kdo se modlí dřív, než 
začne uvažovat. Vyhne se mnoha hloupostem.  
· Blahoslavený, komu neujde potřeba druhých, aniž se přitom cítí 
nenahraditelný.  
· Blahoslavený, kdo dokáže vždy vysvětlovat v dobrém chování jiných. Bude 
sice považován za naivku, ale to je cena opravdové lásky.  
· Blahoslavený, který je natolik inteligentní, že se nebere příliš vážně, u svých 
bližních stoupne v ceně.  
 
Rovnováha  
 

Svatý Antonín z pouště odpočíval se svými učedníky před 
chatrčí, když šel kolem lovec. Překvapilo ho, že je Antonín 
tak uvolněný, a protože situace nesplňovala jeho představu                  
tom, co by měl svatý mnich dělat, vyjádřil svoji nelibost. 
Antonín mu řekl: "Napni svůj luk a vystřel šíp." Lovec tak 
učinil. "Napni jej znovu a vystřel další šíp," pokračoval 
Antonín. A lovec to ještě mnohokrát zopakoval.  

 



Nakonec se ohradil: "Otče Antoníne, když budu luk pořád napínat, tak praskne!" 
"A tak je tomu i s mnichy," odpověděl Antonín. "Kdybychom přehnali jistou 
míru, zničilo by nás to. Proto je správné si čas od času odpočinout." 

(Brian Cavanaugh: Malé příběhy, Karmelitánské nakladatelství 
 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁ ŘE 
 

V Brn ě se připravuje výro ční den Jana Buly 

Ve čtvrtek 24. 6. 2010 v den slavnosti Narození sv. Jana Křtitele se 
bude v Brně na Petrově konat výroční den služebníka Božího R. D. 
Jana Buly, který by v tento den oslavil 90. narozeniny.  

Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských 
Budějovic a po studiích na brněnském gymnáziu nastoupil do 

kněžského alumnátu (semináře). Kněžské svěcení přijal v červenci roku 1945 a 
byl poslán jako kaplan do Rokytnice nad Rokytnou nedaleko svého rodiště, kde 
se intenzivně věnoval práci s mládeží. Po smrti faráře se stal administrátorem 
farnosti. V únoru roku 1951 jej kontaktoval bývalý spolužák Ladislav Malý, 
který se vydával za agenta americké tajné služby a pověřil Bulu 
spoluorganizováním přechodu pražského arcibiskupa Berana do zahraničí. Na 
varování jiného kněze Bula žádost Malého odmítl a byl 30. dubna 1951 zatčen. 
O dva měsíce později, 2. července 1951, byli v nedalekých Babicích zastřeleni 
tři funkcionáři místního národního výboru; tuto akci, která stála na počátku tzv. 
"babického procesu", pravděpodobně naplánovala komunistická strana, aby 
zastrašila místní rolníky. Jan Bula byl obviněn z organizování činu, se kterým 
ani nemohl mít nic společného, a odsouzen k trestu smrti. Dne 20. května 1952 
byl v jihlavské věznici popraven oběšením. V roce 1990 byl jeho soudní proces 
znovu otevřen a P. Bula byl v plném rozsahu rehabilitován. Jeho beatifikační 
proces zahájil brněnský biskup Vojtěch Cikrle v roce 2004. Na Biskupství 
brněnském bude v den nedožitých 90. narozenin R.D. Jana Buly připraven 
tématický program. 

Čtvrtek 24. června 2010: 
  14.00 hodin (Petrov 2) zahájení odborné konference, na které vystoupí: 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, D. PhDr. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, 
OPraem., Th.D.; Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.; Ing. Adolf Rázek; Mgr. Jan 
Růžička; PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
* 16.30 hodin (Petrov 2) vernisáž výstavy o životě a smrti služebníka Božího R. 
D. Jana Buly  



* 17.30 hodin (katedrála sv. Petra a Pavla) pontifikální mše celebrovaná 
brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem  
Další informace budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách 
kanonizace.biskupstvi.cz 
 

Kněžské svěcení 2010 v Brně 

Kněžské svěcení udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 26. června při 
mši od 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Přijmou je tři kandidáti 
kněžské služby:  
Jiří Bůžek (* 1971) z Brna, Petr Košulič (*1979) z Hustopečí a Bonaventura 
Ondřej Čapek, OFM (* 1980), člen Řádu menších bratří – františkánů, z Prahy.  

Primi ční mše plánují novokněží takto: 
P. Jiří Bůžek 4. 7. 2010 v 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v 
Brně – Zábrdovicích, P. Petr Košulič dne 10. 7. v 15.00 hodin v kostele sv. 
Václava a sv. Anežky České v Hustopečích a P. Bonaventura Ondřej Čapek, 
OFM v neděli 27. 6. v 10.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze a v 
neděli 11.7. v 9.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně -
Husovicích.  

1. – 4. července 2010, areál školy a baziliky Křtiny  

Setkání mládeže tří regionů – Blanensko, Boskovicko, Vyškovsko, Tišnovsko  

Mládež z naší farnosti zve své vrstevníky ze tří sousedních regionů na setkání 
kde nebude chybět hudba ani besedy se zajímavými hosty. Podrobnosti a 
přihlášky na www://krtiny2010.ic.cz/ 

4. 7. 2010 - 2. Cyrilometodějská pouť v Lažánkách  

Po vydařené loňské akci zveme na druhou pouť do Lažánek. Na programu je 
ve 10,30 bohoslužba v kapli a od 14,00 do večerních hodin „Pohodové 
odpoledne“ pro malé i velké (skákací matrace, biketrial show, občerstvení atd). 
Pořádá: naše farnost, Aktiv Lažánečtí, SDH a Sokol Blansko-Lažánky 

4.-5. 7. 2010 – Dny Dobré vůle na Velehradě  

Bližší podrobnosti o této velmi krásné a pohodové pouti pro všechny lidi dobré 
vůle najdete na www.velehrad.eu/ 

7.-11 7.2010   XXI. Katolická charismatická konference - Brno 2010 

Letošní ročník Katolické charismatické konference proběhne v Brně ve dnech 
7.- 11. července v pavilónu F na výstavišti. Nedílnou součástí programu bude 
"dětská konference" a k dění na konferenci patří i kulturní nabídka - divadelní 



představení, koncerty apod. Katolickou charismatickou konferenci organizuje v 
České republice od roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy. Jak 
uvádějí organizátoři konference na oficiálních stránkách konference.cho.cz, 
účast letos přislíbil také francouzský kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i 
autor několika knih z komunity Blahoslavenství. Podrobnější informace, 
program přednášek i samotnou přihlášku najdete na výše uvedené adrese.  

15. 8. 2010, 10.30h, kostel ve Sloupě - tradiční pouť naší farnosti do Sloupu   

Srpnová pouť naší farnosti do Sloupu má dlouholetou tradici a nabízí každý rok 
především příležitost k načerpání síly do různých životních těžkostí u Panny 
Marie Bolestné. Pěší poutníci vyrážejí v 8,00 hod „od pařezu“ nad přehradou.  

22. – 30. 8. 2010 – vodácko turistická akce na Salze v Rakousku  

Do 30.6. se mohou zájemci přihlásit o několik posledních volných míst na akci, 
kterou pořádají Vladimír a Věrka Matěnovi pod Outdoorovým klubem 
Kolpingovy rodiny Blansko. Podrobnosti na farních stránkách. 

28. 8. 2010, Žďár nad Sázavou II - discézní pouť rodin   

 

 

Oblíbená pouť rodin na závěr prázdnin opět zve!!! Autobusy jedou jako loni, 
stačí se jen přihlásit!! 



3. 9. 2010, První dětská mše svatá ** Požehnání prvňákům ** Večer 
otevřených dveří na nové faře ** GARDEN PARTY!   

Na první pátek v září nás čeká VELKÝ TŘESK: Na první dětskou mši svatou 
v novém školním roce zveme především PRVŇÁČKY  (NEZAPOMEŇTE SI 
AKTOVKY !!!) a po ní jste všichni zváni projít se rozestavěnou farou směrem 
na Katolický dům, kde čeká setkání při muzice a občerstvení!!! 

4. 9. 2010, Putování mládeže blanenského a boskovického děkanátu: 
PROTIVANOV - SLOUP   

Podrobnosti u Otce Pavla Kloučka z Rájce a na www.kostely.bk.cz/ 

11. 9. 2010, 18.00h, kostel na Vranově - tradiční pouť farnosti na Vranov   

Na děkovnou pouť k Panně Marii vranovské jedou dva autobusy (přes 
Olomučany a Adamov a druhý přes Olešnou) v 16,30 od Adastu. Pěší vyrážejí 
ve 13,30 od fary.  

11.-12. 9. 2010, EHD - kostel v Blansku a kaple ve Spešově   

European Heritage Days, známé jako Dny evropského kulturního dědictví 
otvírají brány mnoha kulturních památek. V našem kostele sv.Martina a v kapli 
sv.Jana Nepomuckého ve Spešově budou na návštěvníky čekat průvodci a 
v Blansku i možnost vystoupat na věž ke zvonu Poledníkovi.  

19. 9. 2010, koncert malého chrámového sboru k 100. letům SKD  

Letošní oslavy 100 let od založení a 20 let od obnovení Společnosti Katolického 
domu si připomeneme také koncertem naší chrámové scholy pod vedením Aleny 
Váblíkové. 

24. 9. 2010,  Katolický dům – Jiřinkový bál Charity  

Naše Charita zve na pohodový podzimní bál s jiřinkami a dalším převapením. 

2.-3. 10. 2010,  Spešov – oslavy obce – 10 let samostatnosti  

V sobotu ve 14 h. bude slavnostní obřad požehnání nového obecního znaku a 
vlajky. V neděli v 10,30 v kapli sv. Jana slavnostní mše svatá.  

ČTENÁŘSKO - DRAMATICKÝ KOUTEK 
 

Příběh o Zuzaně 

V prostorách zahrady Petrov 1 uvede v neděli 27. června 2010  ve 21.00 hodin 
"malé petrovské biblické divadlo" Gan Chajim (Zahrada života) představení 



Příběh o Zuzaně. Příběh o Zuzaně se odehrává v období babylonského zajetí 
judských kmenů králem Nabuchonodosorem roku 587 před Kristem. 
Dramatický příběh, ve kterém můžeme zahlédnout i zrcadlo dnešní doby, je 
inspirován příběhem z Bible, konkrétně knihou Dodatky Daniela. Autorem 
scénáře i hudby je Jan Jonáš Zaplatil, který o vzniku své divadelní prvotiny říká: 
„ Mezi nové formy evangelizace 21. století můžeme jistě počítat i biblické 
divadlo. Nápad založit u katedrály sv. Petra a Pavla divadelní ochotnickou 
společnost, mně v hlavě ležel už dlouho, ale dozrál až poté, co jsem dostal 
možnost starat se o zahradu, která se nachází na severní straně katedrály pod 
hradbou ve dvoře domu v ulici Petrská 3. Toto kouzelné místo, jakých je v 
městě Brně již málo, mě inspirovalo k napsání divadelního představení, jehož 
podstatná část děje se odehrává právě v zahradě. Malé petrovské biblické 
divadlo nese název Gan Chajim, což volně přeloženo, znamená Zahrada života. 
Není tím myšlena jen skutečná zahrada, ale i ta, která je součástí každého 
lidského srdce, v němž rostou ušlechtilé květiny, ale někdy i plevel a trní. Záleží 
jen na nás, kterým květinám dáme přednost....“   

Time management jako duchovní úkol 
Friedrich Assländer, Anselm Grün 

Čas jakožto omezená doba života nás upozorňuje na to, že je náš život konečný 
a vlastně velice krátký. Kolik času nám ještě zbývá? Nevíme. V praktickém 
duchovním životě bychom měli chápat každý den jako možný poslední den 
našeho života a měli bychom si připomínat, že smrt jistě přijde a že právě ona 
dělá z našeho života tak cennou věc. Teprve vědomí vlastní smrti dělá z života 
jedinečnou a drahocennou šanci. 
Autoři knihy (odborník na podnikový management poradce F. Assländer a 
benediktinský mnich, psycholog a organizátor a vedoucí seminářů a kurzů pro 
manažery A. Grün) dávají podněty a odpovědi pro oblast uspořádání vlastního 
času. Zabývají se časem jako systémem a řádem a zkoumají typicky moderní a 
složitou „past urychlování“. Benediktinské „Ora et labora“ není základním 
řádem pouze pro řeholníky. I pro lidi světa nabízí osvědčené „umění přestávky“ 
a důležitý „management vlastní osoby“, jenž uznává osobní meze a jehož 
pomocí lze s nimi zacházet tvůrčím způsobem. 

Falešné představy o Bohu 
Karl Frielingsdorf 

Mnoho kněží, řeholníků a laiků hlásá navenek Boha jako dobrého pastýře, 
milujícího otce, zatímco v nitru jsou sžíráni úzkostí a falešnými pocity viny. 
Takové představy o Bohu jsou často potlačovány ze strachu, že bych se musel s 
tímto nebezpečným Bohem vypořádat. Stejně jako jiné potlačené životní 
zkušenosti však mohou vést k onemocnění a bránit osvobozující víře a plnému 
životu. Prostřednictvím mnoha příkladů líčí Frielingsdorf srozumitelným a 
živým jazykem účinek těchto falešných, démonizujících představ o Bohu a na 



základě svých dlouholetých terapeutických zkušeností dává návod, jak mohou 
být odhaleny a překonány. 

 

STALO SE 

Poděkování 
 

O jarních prázdninách zorganizoval Honza Forbelský pro děti S U P E R   

 P R Á Z D N I N Y na Vysočině. V dětech zanechaly nezapomenutelné zážitky, 
kterými nás ihned obohacovaly - nezavřely pusu . Za zdařilou akci děkujeme 
také Janě Hasoňové a její sestře Alence Ševčíkové (kuchařkám) a týmu 
Dominika Synka (organizátorů her.). Děti se nám vrátily zdravé, odpočinuté, 
spokojené a dokonce i opálené.  
 Za všechny rodiče J + P Sedlákovi (také odpočinutí a spokojení). 
Zároveň děkujeme organizátorům outdoorovému klubu Kolpingovy rodiny 
Věrce a Vláďovi Matěnovým za akce, které během roku pořádají pro děti, 
mládež i nás všechny. Jmenovitě - průzkumy nepřístupných jeskyní, vodní 
hrátky v bazénu, lanové hrátky, cyklistické výlety, splouvání řeky Svitavy ... 
Díky nim je náš rodinný život pestřejší a šťastnější. Děti mají sportovní vyžití a 
hlavně správně využitý svůj volný čas, který tráví se svými dobrými kamarády. 
Moc Vám za Váš čas, který nám věnujete, děkujeme. 

Fotoreportáž z farní pouti – Řím 2010     
_________________________________________________________________________________________________________________  
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NA ZÁVĚR (…školního roku) 

Rodičům i dětem na konec školního roku   

V předchozích letech napsal otec Pavel Konzbul, spirituál Biskupského 
gymnázia v Brně, pro studenty úvahu nad vysvědčením. Tenkrát sice 
pololetním, ale to nic nemění na situaci mnoha žáků a rodičů na konci školního 
roku. Alespoň kouosek si k útěše a radosti připomeňme: 

Ježíšovo vysvědčení 

…Za chvíli se při rozdávání vysvědčení mnozí podívají pravdě do očí. Před čím 
jsme možná zavírali oči, vyjde na světlo Boží. Přenesme se ale nyní o dva tisíce 
let nazpátek do vesničky Nazaret. Co vidíme? Malý Ježíš se právě vrací 
loudavým krokem domů ze školy s vysvědčením. A opravdu není o co stát. 
Maria, jeho mma, která nikdy nic neřekla k jeho známkám, je tentokrát nucena 
ukázat je Josefovi. Josef čte hodnocení žáka Ježíše:  

Matematika: Příliš se nezapojuje a mimo dělení chlebů a ryb ho tento předmět 
příliš nezajímá. Sčítání moc nepochopil, neboť tvrdí, že jeho Otec a on jsou 
jedno. Vidí jednotu všude. Dává přednost číslům 1, 3, 7, 12, 72. Fyzika: Trvá na 
tom, že má moc eliminovat gravitační zákon, když tvrdí, že může hory přenášet. 
Tělesná výchova: V kurzu plavání neposlouchá instruktora a prochází se po 
moři. Biologie: V praktických cvičeních křísí mrtvé exponáty a narušuje výuku. 
Navíc tvrdí, že vidí neviditelné. Chemie: Místo toho, aby prováděl pokusy 
stanovené profesorem, baví se tím, že mění vodu ve víno, aby potěšil své 
kamarády. Sloh: Má velké problémy vyjadřovat se jasně, místo toho používá 
podobenství a jinotaje. Latina: Místo aby hovořil latinsky, jazykem Říše, dává 
ve vyjadřování přednost lidovému dialektu zvanému aramejština. Psaní: Nikdy 
nemá svůj sešit a tužky, proto je nucen psát do písku. Chování: Projevuje 
nepříjemnou tendenci stýkat se s chudými a nakažlivě nemocnými. Rozsévá 
nepořádek mezi chrámovými prodavači. Dělá hluk a tím probouzí mrtvé. 

Dál už raději ani číst nebudeme. Je jasné, že Ježíš nebyl z pohledu školy 
ideálním žákem. Je jasné, že ani my občas druhé nechápeme, nerozumíme jim a 
věci si špatně vyložíme, tak jako Ježíšovi profesoři. Je ale jediná věc, na kterou 
jako křesťané právo nemáme – vyměnit milosrdenství za spravedlost. Jakou 
mírou naměříme, takovou se naměří i nám. Jinými slovy to znamená: když 
jinému pomohu, bude pomoženo i mně, když jinému odpustím, bude odpuštěno 
i mně, když druhého neodsoudím, ani já nebudu odsouzen. To by mělo být 
nejdůležitějším poselstvím každého vysvědčení. 

 

Občasník. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost sv. Martina v Blansku. 
Neprodejné. Své příspěvky, podněty a návrhy zasílejte na: Pavla.Samonilova@seznam.cz  
Sazba vlastní. Tisk REPROCENTRUM Blansko. Registrováno OkÚ Blansko pod č. 0370100493 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


