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K svatému Martinovi
Naše farnost je od svého založení spojena s kostelem
svatého Martina. Jméno „Martinus“ je zdrobnělinou jména
Mars, patřícího významnému římskému bohu. Mars byl
podle legend synem nejvyššího boha Iova a bohyně Iuno a
dokonce je považován za otce Romula a Rema, bájných
zakladatelů Říma. Dost tedy na to, aby mohl být malý
Martinus na svého jmenovce náležitě hrdý. Přesto si jako
životní vzor vybral jiného pána – Ježíše, který se mu ve
snu ukázal ne jako Bůh, ale jako nemohoucí a zimou se třesoucí žebrák. V něm
pak našel celoživotní vzor lásky a velkorysé obětavosti.
Bez dobrých životních vzorů se žít nedá. Proto bych chtěl vám všem popřát,
abyste dokázali správně volit své životní vzory a pokud máte v duši splín,
vzpomeňte na dobré lidi, kteří vás kdy obohatili svou láskou, dobrotou a
obětavostí a nebo si aspoň přečtěte něco víc ze životů svatých…. Mimochodem:
Už máte všichni přečtený životopis svatého Martina? Pokud snad ne, můžete si jej
půjčit v knihovně na Katolickém domě – otevřeno vždy v pátek před dětskou mší
sv. a v neděli po ranní mši sv. (jo a prodávají se tam i stolní kalendáře 2011 :-)
Žehná vám Otec Jiří

Malá ohlédnutí
Outdoorový klub Kolpingovy rodiny
Týdenní táboření v horách a u řeky a návštěva kláštera
Poslední týden prázdnin strávila naše skupina tábořením, splouváním řeky
Salzy a pěšími výlety. První dny jsme si užívali sluníčka, skákali ze skokanských
můstků i skalek do osvěžující řeky, objevili jsme černé skalní mloky a
prozkoumali závojové vodopády. Vyzráli jsme i na déšť a zajeli se podívat do
dolu na železnou rudu. Zažili jsme podzemní odstřel rudy, pracovali s těžkou
sbíječkou a svezli jsme se největším taxíkem na světě - uveze 77 tun a kola má 2,6
m vysoká. Potom jsme odjeli do benediktinského kláštera v Admontu, kde nás
mnich fráter Augustinus provedl přírodovědeckými, historickými a výtvarnými
sbírkami muzea. Ochutnali jsme klášterní stravu a vyřádili se v tělocvičně. Fr.
Augustinus nám ukázal největší klášterní knihovnu světa a dovolil prohlédnout i
nejstarší knihy. Zúčastnili jsme se i významné slavnosti - skládání řeholních slibů.

- 2Dopoledne u koní
Účastníci svatováclavského výletu už vědí, co je to ohlávka, udidlo, uzdečka,
vodítko, podbřišník, latigo, kravata, třmeny, hřbílko, spěnka, korunka, kopyto,
škára či kohoutek. Paní Andrea nám ukázala práci ve stájích a pověděla, čím se
koně krmí, napájejí a podestýlají. Protože dosti pršelo, koně přihnané z pastvy
jsme nejprve vysušili, vykartáčovali a potom i sami osedlali. Pohladili jsme si i
krásné hříbátko. Na závěr jsme se všichni na jedné mírné klisně projeli.
Nové akce
17. listopadu (státní svátek) - dopoledne na cvičné lezecké stěně.
19. prosince (4. neděle adventní) - vodní hrátky pro menší mládež, děti, rodiče a
prarodiče. Opět přijedou i potápěči, kteří umožní starším účastníkům prozkoumat
svět pod vodní hladinou.
Sledujte plakáty na vývěsce a web.
Ve Spešově nové hodiny a ciferníky
Díky velkorysé pomoci ing. Ivana Mrázka, elektrikáře pana Vladimíra Chlupa a
projektanta ing. Miloše Müllera se podařilo v kapli ve Spešově znovu rozeznít
pravidelné zvonění řízené už digitálně, čísla písní už ukazovat leddiodově a také
obnovit a zúspornit světelné zdroje v kapli. Ať to slouží!

Pozvánky a informace
VEZMI a ČTI – objednejte si kratičký citát z Bible na každý den e-mailem
Bible je pokladnicí opravdu vzácných textů. Dnes ovšem máme mnohé výhody,
které naši předkové neměli – třeba moderní technologie, takže si můžeme přečíst
Bibli na internetu, nebo si třeba nechat každý den poslat krátký citát z Bible na
svou e-mailovou adresu. A pokud by nám to nestačilo, je možné přijímat citáty i
na svou mobilní e-mailovou adresu přímo v mobilu. Starobylá Bible tak díky
moderním technologiím oslovuje stále novými způsoby, avšak pořád svým
jedinečným kouzlem. Jednou ze služeb www.vira.cz je pravidelné rozesílání
krátkého citátu z Bible na příslušný den dle liturgického kalendáře. Úryvek je
vybrán tak, aby se vešel do jedné SMS. Služba je z naší strany poskytována
zdarma. Na adrese www.vezmiacti.cz najděte část Bible na netu a podkapitolu
Citát z Bible na každý den e-mailem či do mobilu.
Zapisování úmyslů k oběti mše svaté
O prvním adventním víkendu (27.-28.11.) začne jáhen Oldřich zapisovat vaše
úmysly k oběti mše svaté pro rok 2011. Do té doby mu můžete nahlásit úmysly
související s významným životním výročím (narození, svatby apod) v roce 2011.
Datum si zapište a při mši svaté pak zajistěte, prosím, nesení obětních darů (a
mimo postní a adventní dobu můžete darovat i květiny). Děkujeme!
Rodinné centrum Blansko
Kurz partnerství 2010 / 2011 (víkendový na DCŽM MAMRE)
Myslíte to spolu vážně? Mám "známost", ale znám sebe a toho druhého (tu
druhou)? Co se nám může hodit (a přihodit) v manželství? Kurz partnerství
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setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat období známosti a jak se
připravovat na manželství. Témata: Partnerské komunikaci, sexualitě, praktickým
zkušenostem z manželství. Každý víkend začíná v pátek večer, končí v neděli v
poledne. Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a
má dostatek prostoru i jen pro dvojice (nemá přednáškový charakter). Nabídka
(dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby, mše svatá,
možnost svátosti smíření). Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na
manželství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.
Víkendy budou v těchto termínech:
Kurz (A)
Kurz (B)
22. - 24. října 2010 (úvodní víkend)
12.-14. listopadu 2010 (úvod)
3. - 5. prosince 2010
17.-19. prosince 2010
7. - 9. ledna 2011
25.-27. února 2011
4. - 6. února 2011 (závěrečný víkend) 18.-20. března 2011. Přihlášky na nové
kurzy zasílejte na milana.vykydalova@centrum.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 svou registraci: www.madrid2011.signaly.cz
s ohledem na národní program a společnou cestu.
Zájemci z farnosti ať předtím ještě kontaktují Otce Jiřího. Vyplatí se to…Díky!

Pozvánky odjinud
Pondělní večery u jezuitů
Vysokoškolské katolické hnutí Brno pořádá cyklus přednášek Pondělní večery
v aule ct. Martina Středy. Přednášky se konají v pondělí od 20.15 h. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů), v aule ct. Martina Středy.
Přehled přednášek:
18.10. P. Vít Zatloukal (ředitel Sekce pro mládež ČBK): Duchovní život a
pastorace vysokoškoláku ?!
25.10. P. Jirí Šlégr (národní ředitel pro Papežská misijní díla v České
republice): Putování misijním světem
8.11. Manželé Ondračkovi a přátelé: „Slunci vstříc“: prezentace knihy a
moderovaná beseda o Pavlu Švandovi a vysokoškolácích před rokem 1989
22.11. P. doc. Pavel Chalupa Th.D. (ředitel Českého katolického biblického
díla) a PhDr. Marie Klašková: Praktická práce s Biblí
29.11. P. Jan Balík (farář v Praze – Strašnicích, bývalý ředitel Sekce pro mládež
ČBK): „Církev potřebuje mladé a mladí potřebují církev." Jan Pavel II., Benedikt
XVI. a Sekce pro mládež CBK v dialogu s mládeží

- 46.12. Jiří Macháně (vedoucí redakce Katolického týdeníku): Církev a media
aneb "pod pokličkou" Katolického týdeníku
13.12. prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. (vedoucí Semináře estetiky FF MU):
Blah. John H. Newman, Oxfordské hnutí a katolická obnova v Anglii 1829 - 2010
20. 12. Mgr. Zdeněk Drštka (bohoslovec, někdejší náboženský redaktor Radia
Proglas): Pú peripatetik (Pět cest sv. Tomáše Akvinského v podání Medvídka Pú)
Přednášky jsou otevřeny nejširší veřejnosti. Bližší informace na webu:
www.vkhbrno.cz a na mailu: kultura@vkhbrno.cz
Kurz „Křesťanská výchova aneb Předávání víry v rodině“
Hledáte odpověď na otázku: jak nejlépe předat víru svým dětem a svým
vnoučatům? Připravujete se na kmotrovství při křtu či biřmování? Jaké jsou
možnosti o své víře mluvit a pravdivě svědčit? Všem těm, kdo chtějí podávat
srozumitelně svědectví víry, nabízíme tento kurz. Je sestaven ze čtyř na sebe
navazujících setkání, jež jsou zaměřeny na základní křesťanské postoje, jakými
jsou důvěra, úcta, autorita, odpuštění a umění účinně používat slovo. Budeme se
snažit zapojit všechny stránky lidské osobnosti tak, abychom získali poznatky o
základních křesťanských hodnotách ve spojení s lidskými dovednostmi,
potřebnými pro pravdivé svědectví víry.
Termíny konání: 4. 11. , 11. 11. , 18. 11. a 25. 11. 2010 vždy 17.00–19.30 hod.
Místo konání: sál na faře u svatého Jakuba, Rašínova ulice, Brno, tramvaj č. 4
Témata a lektoři: Výchova jako úkol žít pravdivě – PhDr. Ing. Marie
Oujezdská * Důvěra a úcta jako předpoklad vztahu k Bohu – Ing. Josef Horský *
Biblické pojetí autority a péče o lidskou důstojnost – PhDr. Ing. Marie Oujezdská
* Odpuštění a moc slova – P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul
Cena: 400 Kč/osoba, 600 Kč/manželský pár * Koordinátorka: Dana Žižkovská
Mail: dana.zizkovska@centrum.cz * Přihlášky: PO–PÁ 8:30 – 17:30h
Platba: v hotovosti na recepci, převodem na účet: 4010046676/6800 v.s. 42. Do
zprávy pro příjemce uveďte: Víra + Vaše příjmení.
Zahrada náboženství – světová náboženství v Brně
Diecézní muzeum v Brně připravilo pro podzim 2010 přednáškový cyklus s
názvem Zahrada náboženství – světová náboženství v Brně. Cílem je představit tři
velká monoteistická náboženství - judaismus, křesťanství a islám - se zaměřením
na témata, která jsou jim v jistém smyslu „společná“. Leitmotivem celého cyklu
bude vzájemný kulturní kontakt a komunikace (dialog) mezi těmito
náboženstvími. Cyklus je otevřen široké veřejnosti. Přednášky budou probíhat v
sále konzistoře, Petrov č.p. 2, vždy od 18.00 hodin. Informace naleznete také na
stránkách www.petrovinfo.cz.
Program:
čtvrtek 4.11. - ThLic. Jaroslav Franc: Křesťanství na cestě od kontroverze k
dialogu. Alois Musil a tradice katolické církve
středa 10.11. - Mgr. Vít Machálek, Dr.: Bible a křesťané v Koránu

- 5středa 17.11. - Mgr. Vít Machálek, Dr.: Křesťansko-muslimské kontakty ve
středověku
čtvrtek 25.11. - Mgr. Kristýna Kuboňová: Kořeny antisemitismu v českých
zemích
čtvrtek 2.12. - prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.: Ježíš nebo Mohamed? Několik
poznámek k projektu francouzského filozofa Rémi Bragua
čtvrtek 9.12. - ThMgr. Milan Klapetek: Hebrejské kořeny křesťanské víry
čtvrtek 16.12. - P. Jozef Fejsak: Východní a západní křesťanství

Čtenářský koutek
Laurene Krasny Brown, Marc Brown, Když Dinosaurům někdo umře
Knížka, která dětem přibližuje těžké téma smrti, a přitom je půvabná a
srozumitelná.
Dinosaurům někdo umřel… vám ne? Ale ano. Naše rodiny vypadají velmi
podobně. Nikdo nejsme na světě napořád a každý se několikrát v životě setkáme s
tím, že nám zemře někdo milý a hodně blízký. Ztratí se nám člověk, jehož život
byl s naším hodně propleten, a teď nám moc chybí a neumíme to pochopit. Děti
jsou na tom úplně stejně: také ony se musejí vyrovnávat s naší konečností. Mají
spousty otázek, plno starostí, krásných nápadů, umějí si opatrovat vzpomínku.
Potřebují, abychom jim na otázky odpověděli, starosti nesli s nimi, nápady jim
pomohli uskutečnit a vzpomínky uchovat. Potřebují si o tom všem povídat a my
velcí to často neumíme. Bojíme se, jsme příliš smutní nebo prostě nevíme, odkud
začít.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
31.10. neděle * Pobožnosti na hřbitovech v naší farnosti
14,30 – hřbitov Blansko (ekumenická pobožnost spolu s Městem)
15,00 – hřbitovy Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany
1.- 8.11. * Plnomocné odpustky pro zemřelé
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).
Smyslem odpustků je: napomáhat ke spáse druhým tím, že usmiřujeme jejich
odpůrce a napravujeme jejich dluhy.

- 61.11. * Slavnost Všech svatých
16,00 - mše svatá v Adamově a o 17,45 - v Blansku
2.11. * Památka všech věrných zemřelých
15,30 - mše svatá v Adamově, po ní průvod na hřbitov
6,30 ! a v 17,45 - v Blansku
3.11. * Mše svatá v Ráječku * 19,00
Na Staré škole v Ráječku bude v 18,30 svátost smíření a od 19,00 mše sv.
4. 11. * Svátost smíření pro pomoc zemřelým * 14,30 – 17,30
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření zapadá do dušičkového týdne.
11. 11. * Mše svatá ve Spešově * 19,00
Před mší svatou bude od 18,30 svátost smíření. Při mši svaté bude požehnání
předmětů sloužících náboženské úctě a dobrému účelu !!

SLAVNOST SVATÉHO MARTINA, PATRONA KOSTELA I MĚSTA
12. 11. Pátek
Světýlkový průvod k svatému Martinovi
** 16,30
– Průvod dětí a rodičů s lucerničkami od CMD ke kostelu.
** od 17,00 – V kostele hraje a zpívá Martini Band a Šnek.
** 18,00
– V kostele uvítání sv. Martina, scénka z jeho života, písničky.
** 19,00 ! – Mše svatá.
13.11. Sobota
Vítání svatého Martina
** 11,00 – Slavnostní Průvod „svatého Martina“ a doprovodu od kostela na
Zámek. Do průvodu jsou zváni 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, hraje Pohoda
14.11. Neděle
Slavnostní bohoslužba
** 7,00 a 8,45 – Poděkování za úrodu, Děti v krojích (prosíme i letos rodiče, aby
děti vypravili – děkujeme!)
Varhanní koncert
** 15,00 – Letos své umění předvede Pavel Svoboda (profil viz www.varhanik.cz)
Beseda u cimbálu
** 16,00 – Na Katolickém domě zahraje tradičně muzika Grajcar z Dol.
Bojanovic. Zajištěno občerstvení i kvalitní víno z Kobylí. Vstupné dobrovolné.
17.11. * Outdoor klub KR
Na tento volný den je připravena další akce. Sledujte podrobnosti!!

- 726.-28.11. * Výstava „Šikovné ručičky“
Na Katolickém domě se bude konat další ročník přehlídky činností zájmových
organizací našeho města. Pořádá Kolpingova rodina Blansko.
Adventní roráty * úterky a čtvrtky * 5,30
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!
Adventní prodej Charity * adventní neděle
Po celý advent se o nedělích, po každé mši svaté, koná v čajovně na farním
dvoře tradiční prodej výrobků naší Charity.
4.12. * Adventní obnova pro mládež blanenska * Jedovnice * 9,30-12,00
Adventní příprava na vánoce pro mládež se koná v Jedovnicích. Odjezd auty
v 9,00 od fary v Blansku.
5.12. * NEDĚLE * Mikulášská besídka * 15,00
Na Katolickém domě se koná setkání dětí s Mikulášem. Pozvány jsou i děti
z farnosti v Adamově. Divadlo zahraje dramatický kroužek Kolpingovy!
9.12. * Mše svatá ve Spešově * 18,00
Před mší svatou - od 17,00 bude v kapli vánoční svátost smíření.
11.12. * Vánoční dílna „Dárky od srdce“ * 8,30 – 12,00
„Největším darem je lidské srdce a největším dárkem je dárek od srdce.“ Malí i
větší si moho dárky od srdce připravit pod vedením zkušených instruktorů na
Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku… Přezůvky s sebou!
11.12. * Vánoční strom v Lažánkách * 15,00
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v Lažánkách s programem, výstavkou
v kapli a s občerstvením.
11. 12. * Muzika pro adventní povzbuzení * 15,00
Soukromá ZUŠ Blansko připravila opět adventní zastavení při hudbě v podání
svých pedagogů. Koná se v kostele.
19.12. * Vánoční svátost smíření * 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.
19.12. Outdoor klub KR – vodácké hrátky
Před vánocemi nabízí OK KR možnost vodáckého vyžití v krytém bazénu
v Blansku. Sledujte podrobnosti.
23.12. Mistrantská nadílka 9,30 – 12,00
Tradiční předvánoční setkání ministrantů na Katolickém domě.
23.12. Betlémské světlo na radnici
Naši skauti opět zajišťují rozdávání světla z Betléma ve foyer radnice.
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VÁNOCE
24.12. Štědrý den
16,00 * Olomučany
zejména pro rodiny s dětmi
21,00 * Adamov
„půlnoční“, zpívá chrámový sbor
23,00 * Blansko
„půlnoční“, zpívá velký chrámový sbor
25.12. Hod Boží vánoční
7,00 * Blansko
mše svatá
8,45 * Blansko
mše svatá, zpívá velký chrámový sbor
10,45 * Adamov
mše svatá, zpívá chrámový sbor
10,45 * Olomučany
bohoslužba slova
14,30 * Blansko
Živý betlém v parku u Zámku
26.12. Svatá Rodina + prosby za manžele, rozvedené, ovdovělé
7,00 * Blansko
8,45 * Blansko
10,45 * Adamov
10,45 * Olomučany
16,00 * Blansko
31.12.2010 sv. Silvestra

mše svatá slavná latinská!
mše svatá
bohoslužba slova, zpívá chrámový sbor
mše svatá, zpívá velký chrámový sbor
Rastislav a hosté – Vánoční koncert v kostele

16,30 * Blansko
mše svatá s poděkováním za uplynulý rok
1.1.2011 Matky Boží – Nový rok
7,00 a 8,45 * Blansko mše svaté
10,45 * Adamov
mše svatá
10,45 * Olomučany
bohoslužba slova
2.1.2011 Druhá neděle vánoční
7,00 a 8,45 * Blansko mše svaté
10,45 * Adamov
bohoslužba slova
10,45 * Olomučany
mše svatá
Změny v časech i akcích jsou možné a budou včas ohlášeny! Chcete-li být
informováni pravidelně, objednejte si zasílání novinek na našich www!

Poděkování
Skromně, ale přece, bych chtěl na poslední řádky tohoto věstníku vložit velké
poděkování každému z vás, kdo jakkoli přispíváte k dobru a štěstí druhých, a to
často přes námahu a oběti s tím spojené. Boží Syn přišel na svět také proto, aby
vám ukázal, že žít pro druhé je to největší štěstí člověka. Díky!
Otec Jiří
Občasník. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost sv. Martina v Blansku.
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