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Milí čtenáři, zdravím vás!
Možná víte,  že by letos v létě oslavila svých 100 let Matka Tereza. Nedávno 
vyšla kniha s jejími zápisky, které ještě před svou smrtí chtěla zničit. Dokládají, 
že i ona prodělávala vnitřní krize, ale zároveň přinášejí poučení, že utrpení neničí 
toho, kdo důvěřuje v Pána Ježíše a v jeho moc nad zlem. Prý jí patří i tato slova: 
Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední. Přesto je miluj.
Když  děláš  něco  dobrého,  budou  tě  podezíret,  že  máš  sobecké  a  
postranní motivy. Přesto dělej dobré věci.
Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš, obrátí se proti tobě.  
Přesto lidem pomáhej.
Pokud máš úspěch,  získáš  falešné přátele  a  opravdové  
nepřátele. Přesto se snaž uspět.
To  dobré,  co  konáš,  bude  už  zítra  zapomenuto.  Přesto  
dělej dobré věci.
Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným. Přesto usiluj o  
poctivost a upřímnost.
Co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno. Přesto  
pokračuj v usilovné práci.
Nakonec uvidíš,  že  vše bylo vlastně mezi  tebou a Bohem a ne mezi  
tebou a jimi.
Ať i vám všem Pán žehná jako jí!  O.Jiří
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DŮLEŽITÉ! IMPORTANT!
Příprava na SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  
Od podzimu začne příprava na svátost biřmování, plánované na rok 2012. První 
setkání je 1.října po mši svaté. Domluvíme termíny a vytvoříme dvě skupiny: 
1) tzv. „starší“ (dospělí nad 18 let) povede jáhen Oldřich a 
2) tzv. „mladší“ (kteří budou mít r. 2012 věk 18 a více) povede Otec Jiří
Setkání budou 2x za měsíc, v pátek po večerní mši sv. Pokud je někdo dospělý a 
není ještě pokřtěný a nebo není biřmovaný, má vynikající příležitost uvést vše do 
pořádku!! (Přihlášky je potřeba odevzdat do konce září!! - jsou v příloze)

PŘÍPRAVA NA CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM V     ROCE 2013   
V roce 2013 oslavíme 1250 let od doby, kdy na Velkou Moravu přišli svatí Cyril 
a Metoděj. Pokusme se do té doby věnovat víc Božímu slovu, které pro naše 
předky a pro nás tito svatí bratři přeložili!! V příloze najdete dopis Otce biskupa  
a v následujícím odstavci zase další důležité související informace!

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ!!
Využít můžete například těchto nabídek:
* 1x týdně: Katolický týdeník – slouží k samovzdělávání, stačí si vyzvednout 
v kostele a DOMA přečíst (nikdy ne během kázání :-)
** září-prosinec2010: Biblický kurz v Brně, čtvrtky večer, 2x za měsíc
*** několikrát za rok (včas ohlášeno): Biblická hodina v Blansku, vždy středa 
po mši svaté, vede O.Pavel Kopecký, určeno lektorům i ostatním zájemcům
**** 2010-11: Teologický kurz v Brně, soboty 2x za měsíc  – přihláška, rozvrh a 
další podrobnosti na www.biskupstvi.cz/kc/soubory/Prihl   TK5.doc  
***** 2010-2014: Univerzita třetího věku v Brně – Spirituální dimenze člověka 
(podrobnosti na www.bioetika.cz), většinou v pátek odpoledne na FSS v Brně

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA DĚTÍ !!
V naší  farnosti  se  zejména díky ochotě a  nadšení 

mládeže  daří  udržovat  tradici  „dětských  mší  sv.“ 
(vždy  v pátek  v 17,45)  a  při  nich  místo  kázání 
jednoduchých,  ale  vždy  kvalitních  scének  na 
náboženské téma: jeden rok na téma Starý zákon, pak 
Nový zákon a letos bude tématem Církev, konkrétně 
příběhy ze životů svatých. Navíc se díky našemu sboru 
(MARTINI BAND) mohou při mši svaté rozezpívat ke 
chvále  Boží  malí  i  velcí.  Pro  rodiče  i  jejich  děti 
vynikající příležitost k růstu ve víře a ve společenství!! 
Příležitost,  která  se  už  nikdy  nevrátí.  Chce  to  jen 
jedno: každý pátek si najít s dětmi čas…

http://www.bioetika.cz/
http://www.biskupstvi.cz/kc/soubory/Prihl
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Díky obětavým katechetkám – maminkám se daří zajišťovat  náboženskou 
výchovu i v rámci školní docházky dětí – zejména na prvním stupni. Také toto 
vzdělávání  má  svůj  význam  pro  přijetí  správných  životních  hodnot.  Děti  se 
přihlašují jen poprvé, když nastupují do první třídy (lze i ve vyšším ročníku). 
Přihláška je v příloze a odevzdejte ji nejlépe v kostele, ale lze i ve škole.

Náboženství  pro  druhý  stupeň  se  vyučuje  rovněž  na  gymnáziu,  kde  učí 
studenty jáhen Oldřich a Otec Jiří ve dvou skupinách. Témata jsou víc věnována 
životním otázkám aktuálním v tomto věkovém období.

Děti mají možnost  vybrat si z nabídky dalších organizací  (jen vybíráme -  
podrobnosti v rozvrhu schůzek a kroužků budou včas zveřejněny): 

Skaut a zejména jeho dobrovolní vedoucí odvádějí zejména na schůzkách, 
ale i letních táborech a dalších akcích velký kus výchovné preventivní práce. 
Díky! Děti, které se zapojí do skautingu, mají velkou šanci získat pro život velký 
poklad přátelství, nasazení, odolnosti a zdravých životních zásad.

Kolpingova rodina má zase velkou zásluhu zejména za zřizování kroužků 
podporujících řemeslnou schopnost dětí a přispívá tak k uchovávání skomírající 
tradice „zlatých ručiček“. Dík patří také dobrovolným vedoucím z řad dospělých. 
Každý dospělý by měl předat své zkušenosti další generaci – proto plánujeme 
s využitím staré fary rozvoj dalších kroužků a oslovení nových vedoucích.

Díky  dalším  dobrovolníkům  z řad  dospělých  může  působit  náš  dětský 
chrámový  sbor,  který  se  pravidelnými  zkouškami  vypracovává  na  skvělou 
úroveň. Podobně se mohou zaučovat noví varhaníci z řad dětí a mládeže a nebo 
se scházet a vypracovávat noví a noví ministranti.

Beze  sporu  je  pro  výchovu  dětí  a  mládeže  DŮLEŽITÁ  RODINA  a  její 
atmosféra. Ovšem farnost je také rodina! Je to CÍRKEV, Rodina dětí Božích, ve 
které se učíme sdílet navzájem své schopnosti a dělit se o dobro. Děti a mládež 
v ní tedy mají své místo a je nepasnou povinností dospělých udělat vše proto, 
aby v ní našli přijetí a dokázaly jednou předat štafetu víry v Ježíše Krista dál.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
3. 9. 2010 * Dětská mše svatá + Požehnání prvňákům + GARDEN PARTY!  
První pátek v září nás čeká Velký třesk: Na první dětskou mši svatou v novém 
školním roce zveme hlavně PRVŇÁČKY S AKTOVKAMI!!! Po ní jste všichni 
zváni na hřiště Orla, kde vás čeká tradiční setkání při muzice a občerstvení!
4. 9. 2010 * Putování mládeže blanenska a boskovicka DO SLOUPU  
Sraz naší mládeže (od 6.tříd po VŠ) je v 9,00 h. u fary a odjede se do 
Protivanova, kde je start. Prosíme dobrovolné „taxikáře“, aby přijeli s prázdnými 
auty. Díky! Ve Sloupě je v 15,00 hod. závěrečná mše svatá. Občerstvení 
zajištěno. Podrobnosti u Otce Pavla Kloučka z Rájce a na www.kostely.bk.cz/

http://www.kostely.bk.cz/


 -  4 -

11. 9. 2010, 18.00 h * kostel na Vranově – 770 let – tradiční pouť farnosti 
Na děkovnou pouť na Vranov jedou dva autobusy (přes Olomučany a Adamov a 
druhý přes Olešnou) v 16,30 h. Adastu. Pěší sraz ve 14,00 h. u fary. 
11.-12. 9. 2010 * EHD - kostel v     Blansku a kaple ve Spešově    
Dny evropského kulturního dědictví otvírají brány mnoha kulturních památek. 
V našem kostele sv.Martina a v kapli sv.Jana ve Spešově budou na návštěvníky 
čekat průvodci. V Blansku mohou vystoupat na věž ke zvonu Poledníku. 
Pomoc postiženým povodní
Informace o způsobu pomoci dostanete na Okně dokořán Charity Blansko 
(naproti fary) na telefonu 516417531. Finančním darem můžete přispět také tam 
nebo prostřednictvím DMS POVODNE2010 Děkujeme!
19. 9. 2010, 15,00 h * koncert MARTINI band 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, vystupující pod 
vedením Aleny Vráblíkové a pod novým názvem!
24. – 26. 9. 2010 * Setkání animátorů – DCŽM Osová Bitýška
Mladí z naší diecéze, kteří chtějí dělat víc nejen pro své vrstevníky, jsou zváni na 
společné setkání do DCŽM. Přihlášky před O.Jiřího do 14.9.
24. 9. 2010 * Katolický dům – Jiřinkový bál Charity 
Naše Charita zve na pohodový podzimní bál s jiřinkami a dalším překvapením.
27. 9. 2010 * Brno – katedrála, mše sv. k     výročí papežovy návštěvy v Brně  
Otec biskup bude sloužit na Petrově mši svatou na poděkování, při příležitosti 
vzpomínky na návštěvu Svatého Otce v Brně roku 2009.
15.-17. 10. 2010 * Osová Bitýška – Fórum mládeže
Diecézní centrum mládeže pořádá diskuzní akci, určenou zejména k výměně 
zkušeností mladých, letos na téma „Různé závislosti v životě mládeže“. 
Přihlášky přímo na http://brno.signaly.cz/ nebo přes naši farnost společně.
2.-3. 10. 2010 * Spešov – oslavy obce – 10 let samostatnosti 
V sobotu ve 14,00 h. bude slavnostní obřad požehnání nového obecního znaku a 
vlajky. V neděli v 10,30 h.v kapli sv. Jana slavnostní mše svatá. 

http://brno.signaly.cz/
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INFORMACE  ODJINUD
Jubilení zářijové poutě na Vranově – 770 let od zjevení O.Marie 
V září lze získat plnomocné odpustky: první soboty v měsíci (4.9. a 2.10.): 11,15 
a 18,00 ; růženec se světelným procesím: 20,00 h. * neděle v poutním období: 
8,00 h. 9,30h. 11,15h. a 15,00 h., svátostné požehnání: 14,00 h. * slavnost  
Narození P. Marie, 8. září  8,00 h. 11,15 h. a 19,00 h.
HLAVNÍ CELEBRANTI POUTNÍCH MŠÍ SVATÝCH:
neděle 5. září - v 11,15 h. Kardinál Miloslav Vlk
středa 8. září - v 11,15 h. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
neděle 12. září - v 11,15 h. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský (zpívá Rastislav)
neděle 19. září - v 11,15 h. Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR 
neděle 26. září - v 11,15 h. František Radkovský, biskup plzeňský
neděle 3. října - v 11,15 h. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický
Konference na téma „Manželství a rodina v     nábožensky pluralitním státě“  
V úterý 7. září 2010 pořádá právnická fakulta MU v Brně konferenci v rámci 
cyklu Církev a stát. Podrobnosti na www.svobodavyznani.cz.
Žarošice v     roce 2010 – 225. výročí přenesení sochy Panny Marie   
V sobotu  11. září  2010 v 18.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle 
sloužit  mši  svatou na poutním místě  v Žarošicích,  při  příležitosti  225.  výročí 
přenesení sochy Panny Marie ze zrušeného kláštera v Silničné.
Změny u sousedů
Vzhledem k tomu, že farnost Boskovice už také nemá kaplana, zrušil tamější pan 
děkan večerní nedělní mši svatou (proto kdo v neděli zaspí, musí buď večer do 
Brna a nebo den předtím v sobotu večer do Blanska :-) 
V Letovicích je novým farářem Otec Jan Bezděk. Nám dobře známý biblista 
Otec Pavel Kopecký bude působit v Čebíně – a dobrá zpráva, jsme domluvení, 
že k nám bude jezdit na Biblické hodiny pro lektory a další zájemce i nadále!!
Pouť do Medžugorje 19.9. – 25.9.
Farnost Protivanov jede do Medžugorje a zve poutníky i z dalších farností. 
Přihklášky u paní Trnečkové 739084202. 
Biskupské gymnázium v     Brně – 25 let, 25.9.  
Při příležitosti oslav 25 let od obnovení Biskupského gymnázia v Brně bud 
sloužit Otec biskup Vojtěch v sobotu 25.9. v 9,00 h. mši svatou na BiGy. 
Po stopách prvních křesťanů
Otec Stanislav Drobný farář Brno-Komárov, zve na pouť po místech spjatých s 
počátky křesťanství. Autobusem tam, letadlem zpět 16.9. - 28.9.2010. Info na: 
farnost.komarov@volny.cz

mailto:farnost.komarov@volny.cz
http://www.svobodavyznani.cz/
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Duchovní obnova v duchu sv. Františka 
Kongregace sester františkánek v Brně, Grohova 18, zve na Duchovní obnova v 
duchu sv. Františka dívky ve věku  16-30 let, ve dnech 15. - 17. 10. Přihlášky do 
10. 10. 2010 na: Sestra Markéta, tel. 605 256 132; pokojadobro@frantiskanky.cz

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE 2011 MADRID – registrace 
zahájena!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„V Ježíši Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy a pevně se držte víry“.
Světový den mládeže se bude konat ve dnech 16. – 21. 8. 2011 ve španělském 
Madridu. Jako první účastník se zaregistroval papež Benedikt XVI. Sekce pro 
mládež ČBK doporučuje společnou registraci (http://madrid2011.signaly.cz/) 
s ohledem na národní program a společnou cestu. Účastníci z ČR jsou zařazeni 
mezi bohatší země a musejí počítat s příspěvkem do Fondu solidarity, (aspoň 10 
euro), z něhož bude hrazena účast mladých lidí z méně rozvinutých zemí. 

BBIBLICKÝ IMPULS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celorepubliková iniciativa k vzájemnému poznávání věřících studentů u Bible. 
MOTTO: "Využijte čas vám svěřený" (Kol 4,5b). Za tímto účelem v říjnu 2010 
proběhne vlna akcí,  jejíchž organizátorem můžeš být  i  ty! Studenti  si  mohou 
zorganizovat akci podle tvého gusta a seznámit se nejen s novými studenty, ale 
také s Biblí. Vše za naší podpory - pomůžeme ti s propagací, mediáně tvou akci 
podpoříme, dáme inspiraci. http://www.biblickyimpulz.cz/ 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Valentino Salvoldi: Bůh je větší než tvé srdce. O svátosti smíření trochu jinak
Inteligentní  a  přitom čtivé pojednání  o  svátosti  smíření,  která  mezi  ostatními 
svátostmi lidem činí asi největší problémy. Kniha může být prospěšná pro kněze 
i  pro  studenty  pastorální  teologie.  Užitek  z ní  však  mohou  mít  všichni,  kteří 
hledají zdravé chápání a smysluplnou praxi svátosti smíření.

E. Pasqualiová, N. Smeeová: Minutové příběhy z Bible
Deset vybraných příběhů ze Starého a Nového zákona přináší poučení i zábavu 
prostřednictvím hravého způsobu vyprávění a obrázků.

http://madrid2011.signaly.cz/
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SVĚDECTVÍ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otče náš …
Rádi bychom se s vámi podělili o zkušenost, kterou jsme v nedávné době 
prožili. Našemu teprve pětitýdennímu chlapečkovi se zničeho nic  objevil 
v třísle solidní otok. No nic, řekli jsme si, to asi bude kýla, nepříjemné, ale 
u  dětí  běžné.   Nakonec ale  po  náročném obíhání  po  doktorech  bylo 
zjištěno, že je to infekce, která se takto projevila. Tak že budou stačit 
antibiotika. Bohužel nestačily a náš malý musel na operaci, kterou lékaři 
považují za ještě větší banalitu, než je slepé střevo, ale v té chvíli to pro 
nás banalita vůbec nebyla a byli jsme pořádně vyděšení. V nemocnici byl 
nakonec tři dlouhé týdny, kdy hrozilo, že na ten zákrok půjde ještě znovu, 
ale naštěstí vše dopadlo dobře a nyní je již v naprostém pořádku. 
Ale proč to píšeme?  V modlitbě Otče náš sice automaticky říkáme „buď 
vůle tvá“, ale někdy je moc těžké tato slova vzít  doslova a člověk má 
tendenci  říkat  si  „proč?“.  Ale  vše  má  vždy  důvod.  Pro  nás  to  bylo 
uvědomění  si  pár  věcí,  které  vůbec  nejsou  zanedbatelné.  První:  mít 
zdravé dítě je obrovský Boží dar, který člověk docení vždy, až když se 
„něco“  stane.  A  druhou  –  člověk,  který  tvrdí,  že  věří  v Boha,  ale 
společenství  či  církev  k tomu  nepotřebuje,  je  o  moc  ochuzený.  Jsme 
vděční, že patříme do tohoto společenství. Do společenství, kde lidem 
nejsme lhostejní, kde se za nás modlí a podporují nás.  Síla společné 
modlitby  je  opravdu  obrovská.   Tímto  jsme  vám  všem  chtěli  moc 
poděkovat. Díky.

Blanka a Mirek Balabánovi

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

mailto:Pavla.Samonilova@seznam.cz
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Přihláška k     přípravě na svátost biřmování  
KDY:  Svátost  biřmování  byla  v naší  farnosti  udělována  naposled  v roce  2009  a  další 
plánujeme na rok 2012. Příprava na tuto svátost začne na podzim 2010 a bude probíhat asi 2x 
za měsíc, kromě svátků a prázdnin. První info-setkání je v pátek 1.10. po večerní mši svaté!
PROČ PŘÍPRAVA: Příprava na přijetí této svátosti musí být dobrovolná a bez jakéhokoli 
nátlaku (např.rodičů). Má dát příležitost k tomu, aby si každý mohl vyjasnit své životní otázky 
a pak se svobodně rozhodnout, zda svátost biřmování přijme a stane se dospělým křesťanem.
PROČ BIŘMOVÁNÍ: Svátost biřmování by měl přijmout každý dospělý křesťan, každý, kdo 
se chce stát kmotrem při křtu nebo biřmování!
VĚK: Pro ročníky 1994 a starší (v roce 2012 musí dosáhnout minimálně 18 let).
PODROBNOSTI     na telefonu nebo osobně  : 608405990 (Otec Jiří)

       oddělit  a  odevzdat do konce září 2010          

(po zahájení přípravy už se přihlášky nepřijímají, jedině až zase v roce 2013!!)
Jméno a příjmení:  ____________________________________________________________

Datum narození: ________________________________ Stav:  svobodný(á) * ženatý * vdaná 
ovdovělý-á * rozvedený-á

Místo (a datum?) křtu: _________________________________________________________

Bydliště:____________________________________________________________________

Kontakt (mobil): ___________________(mail) _____________________________________



PŘIHLÁŠKA DO BIBLICKÉHO KURZU Exodus a Lukášovo evangelium
Titul, jméno a příjmení uchazeče: ………………………………………………..……………..

Přesná kontaktní adresa, PSČ: …………………………………………………………………..

Telefon, e-mail: ………………………………………….. Datum narození*: …………………

Nejvyšší ukončené vzdělání*: …………… Farnost *: ………………………………………

V ..................... dne .............................. ................................
podpis uchazeče

* nepovinné údaje
Dobrovolný příspěvek na náklady kurzu: pro výdělečně činné: 240 Kč (šest setkání)  
doporučená částka pro ostatní: 120 Kč; příspěvek není podmínkou účasti.
Vyplněnou přihlášku zašlete do 15. září 2010 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační  
středisko, Petrov 8, 601 43 Brno, telefon 543 235 030, e-mail <dolezelova@biskupstvi.cz>.



Přihláška do kroužku náboženská výchova, ve školním roce 2010-2011 
na ZŠ: ___________________________________    Třída: ________________
Jméno dítěte: _____________________________________________________
Dat. nar: ___________________ Bydliště: ______________________________
Podpis otce nebo matky: ____________________________

V ____________________ dne ____________
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Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha
„VEZMI A ČTI“ (latinsky: „Tolle et lege“)

příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu
Milé sestry, milí bratři, velký učitel církve sv. Řehoř Veliký říká, že „Písmo svaté je dopisem všemohoucího  

Boha svému stvoření; v něm se učí poznávat Boží srdce v Božích slovech“ (Registr. Epist. IV, 31; PL 77, 706).
Česká  biskupská  konference  vyhlásila  na  první  postní  neděli  tohoto roku společným  pastýřským  listem 

přípravu na rok 2013, kdy si budeme připomínat výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na naše 
území. V tomto období  přípravy bude pozornost  soustředěna jednak na Boží  slovo, jednak na tzv.  iniciační 
svátosti, tedy na křest, biřmováníí a eucharistii. Letošní rok je mimořádným způsobem zaměřen na Boží slovo, a 
tato zvláštní  pozornost  bude nadále  pokračovat  až  k uvedenému cyrilometodějskému výročí.  Význam Písma 
svatého a jeho důležitost pro život křesťanů jasným způsobem vystihuje II.  vatikánský koncil ve své dogmatická 
konstituci o Božím zjevení. Říká: „Církev měla vždy v úctě Boží Písma stejně jako samé tělo Páně, protože –  
hlavně v posvátné liturgii – bez ustání přijímá ze stolu slova Božího i ze stolu Kristova těla chléb života a podává  
ho věřícím.“ (Dei verbum 21). Nedávný průzkum ve třech evropských zemích – v Itálii, Francii a Španělsku – 
ukázal,  že  osmdesát  procent  praktikujících  věřících  se  setkává  s  Písmem  svatým  pouze  při  nedělních 
bohoslužbách, a že pouze tři procenta z praktikujících křesťanů čte Bibli denně. Zatím ještě poměrně malá část 
křesťanů pokládá Bibli za svou vlastní knihu, za knihu důležitou pro osobní život. Na druhou stranu je však 
zapotřebí též uvést jednu zajímavou pozitivní statistiku. Týká se trendu prodeje Bible v České republice. Zatímco 
v roce 2008 prodaly dvě největší biblické distribuce více než třicet pět tisíc Biblí, v roce 2009 to bylo asi sto třicet 
tisíc výtisků. Zájem probudily především nové překlady, konkrétně Jeruzalémská bible a Bible 21, ale ani počty 
prodeje Biblí s českým ekumenickým překladem neklesají. Stoupající zájem o koupi Bible zajisté upozorňuje na 
hlad po Božím slově.

Minulý týden, v sobotu 28. srpna, kdy jsme si připomínali památku svatého Augustina, biskupa a učitele 
církve, proběhlo při příležitosti VIII. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou zahájení biblického diecézního 
programu VEZMI A ČTI, který nás chce pozvat k četbě Bible. Název tohoto programu se nechává inspirovat  
stěžejní  událostí  ze  života  sv.  Augustina,  při  které  klíčovou roli  sehrálo  právě  Písmo svaté.  V osmé  knize  
Vyznání,  která je jeho životní  zpovědí,  se kterou se obrací  k Bohu,  líčí  Augustin  okamžik v létě  roku 386  
v zahradě svého domu, kdy v těžkém vnitřním boji hledal pravdu i sebe samého. Tehdy uslyšel dětský hlas, jak 
říká: „Tolle, lege, tedy: Vezmi (a) čti!“  (srv. Confessiones, 8.12.29). Tuto výzvu Augustin pochopil jako hlas 
Boží. Otevřel Písmo svaté a v něm začal nacházet vnitřní pokoj a sílu.

Boží slovo, které je „plné života a síly“  (Žid 4,12), chce být rovněž světlem na naší životní cestě  (srv. Žl  
119,105).  Boží slovo je  totiž,  jak píše sv.  Ambrož,  „životodárnou podstatou naší  duše;  živí  ji,  pase a  vede; 
neexistuje nic jiného, co by dokázalo držet při životě duši člověka, vyjma Božího slova“ (Exp. Ps. 118, 7,7; PL  
15, 1350). Biblický diecézní program VEZMI A ČTI, který se vztahuje na celé období pastorační přípravy na rok 
2013, nás chce především pozvat k osobní četbě Bible a přispět k oživení biblické pastorace. Vždyť, jak říká sv. 
Jeroným, „neznat Písmo znamená neznat Krista“ (Comm. in Is., PL 24, 17).

Kde tedy začít a co dělat? 
Vlastně je to jednoduché: vezmi a čti. Tak jako toto Boží pozvání přijal sv. Augustin, přijměme ho i my. I  

my můžeme slyšet „Vezmi a čti“, rozhodnout se a následovat toto rozhodnutí činem. Kde je právě v tuto chvíli  
moje Písmo? Kdy naposledy jsem je otevřel?  Možná si  už ani  nevzpomenu. Ale mohu v něm číst  už dnes 
odpoledne nebo večer,  a pak zítra a každý den. Tak jako v těchto dnech opět nastupují do škol tisíce dětí a 
studentů, můžeme být s nimi solidární a vstoupit do školy Božího slova. Prvním zvěstovatelem Božího slova má 
být rodina. Písmo svaté zastává také podstatnou a nezastupitelnou úlohu při výuce náboženství a při katechezi na  
přijetí iniciačních svátostí. Rovněž homilie při bohoslužbách se mají neustále živit a řídit Písmem svatým.

Vynikajícím prostředkem pro čtení Bible je staletími vyzkoušená metoda Lectio divina. Postupuje ve čtyřech  
krocích: lectio, meditatio, oratio a contemplatio, tedy čtení, rozjímání, modlitba a nazírání. Takto se hledá smysl  
textu a jeho místo v každodenním životě. Jde o společnou nebo osobní duchovní četbu Písma svatého, která se ve  
spojení s modlitbou stává rozhovorem mezi Bohem a člověkem. O tomto způsobu četby Písma svatého, a rovněž 
o dalších přístupech k Bibli, budou v následujícím období poskytnuty bližší informace.

Milé sestry, milí bratři,
všechny tyto požadavky a výzvy, které nás staví na práh nového začátku oživení pastorace skrze Boží slovo, 

nás zvou k otevřenosti vůči Bohu a jeho působení a rovněž k našemu osobnímu kreativnímu nasazení. Letos na 
podzim v rámci biblického diecézního programu VEZMI A ČTI bude v Brně opět pořádán vzdělávací Biblický  
kurs,  tentokrát  se zaměřením na knihy Exodus a Lukášovo evangelium. Kromě toho bude k dispozici  nový 
biblický  diecézní  web  –  s  užitečnou  nabídkou  pro  žití  z  Božího  slova.  Další  pomůcky  a  nabídky  budou 
následovat. Přeji nám všem, aby nám období přípravy na Jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150. 
výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, dopomohlo vzbudit v nás a všude tam, kde jsme, 
nové nadšení pro Boží slovo, jehož věrnými zvěstovateli byli tito apoštolové Slovanů.

Aby tomu tak skutečně bylo, k tomu vám na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje žehnám.
Váš biskup Vojtěch
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