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Na úvod  

Německý benediktin Anselm Grün napsal o stáří, že to 
je doba dozrávání a velkorysého rozdávání. V souvislosti 
se svátkem Panny Marie Lurdské pamatujme na všechny 
staré  a  nemocné.  V naší  farnosti  plánujeme  společné 
udělování svátosti nemocných sice až 25. května, ale už 
dnes si můžeme připomenout, že stáří si musíme vážit, 
protože patří stejně tak k životu jako dětství a dospělost. 
Mnoho lidí  má ze stáří  strach.  Je  to pochopitelné,  ale 
copak o jiná životní období se nebojíme? Svěřujme tedy všichni každý den do 
Božích rukou a nezapomínejme na modlitbu, která dokáže zázraky – nejvíc je-li 
společná a naplněná důvěrou!

Žehná vám Otec Jiří

MALÁ OHLÉDNUTÍ
Předvánoční ladění….    

Naše farnost uspořádala 18. prosince 2010 zájezd na vánoční trhy a výstavu 
betlémů do Olomouce. Zúčastnili se zájemci i z okolních farností. Na výstavišti 
byly otevřeny dva pavilony. V jednom byly betlémy, ve druhém stánky se vším, 
co  člověka  napadlo.  Venku  v ohradě  postávaly  ovečky,  které  se  za  drobný 
pamlsek  nechaly  pohladit.  Začali  jsme  prohlídkou  betlémů.  Obdivovali  jsme 
skleněné,  keramické,  paličkované,  dřevěné,  malované  a  mnohé  jiné  výtvory 
městečka Kristova narození. Dýchala z nich zbožnost a nápaditost jejich tvůrců.

Po této chvíli ztišení jsme využili další nabídky a dokoupili zbylé dárky pro své 
drahé. Do odjezdu zbylo ještě dost času.  Navrhl jsem vycházku po Olomouci. Byl 
s námi i Ing. Jan Forbelský, který město zná, tak jsme se vydali na cestu. Prohlédli 
jsme si katedrálu sv. Václava a chtěli jsme navštívit i kostel Panny Marie Sněžné, 
ten však bývá otevřen jen během bohoslužeb. Měli jsme štěstí.  Zrovna tam byl 
varhaník, který nám jej odemkl a poskytl výklad. Naše cesta dále vedla na poutní 
místo sv. Kopeček, kde nás přivítal místní kněz, povyprávěl o jeho historii a dal 
nám na památku svaté obrázky. Pomodlili jsme se, venku udělali společnou fotku 
a vyrazili jsme zpět do Blanska. Chtěl bych poděkovat našemu panu faráři Otci 
Jiřímu, že podporuje takové akce a dá mi svoji důvěru při jejich organizování. 
Fotky na ukázku najdete na www.farnostblansko.cz  

Pavel Ošlejšek



Zprávy outdoorového klubu Kolpingovy rodiny   

Na státní svátek 17. listopadu jsme se vypravili na horolezeckou cvičnou stěnu 
do Kuřimi. Venku bylo pochmurno, ale nám bylo v suchu a v teple moc dobře. 
Větší  zdolávali cesty různých obtížností  a  menší  navíc  využili  i  lanový žebřík 
a skluzavku.

Poslední  adventní  neděli  se  pestrá  směsice  malých  i  větších  dětí,  mládeže 
a  dospělých zúčastnila  vánočních  hrátek v bazénu.  Soutěž v házení  barevných 
kuliček do plovoucího kruhu vystřídala vybíjená a potom kuličky zdobily celý 
bazén.  Mezi  nimi  se  proplétali  nováčci  i  zkušení  vodáci  na  kajacích.  Vodní 
hladina byla  protkána gejzíry vzduchových bublin.  To jenom některý z adeptů 
potápění,  kteří  rejdili  po  dně  bazénu,  mohutně  vydechl  úžasem  nad  krásou 
volného a bezstarostného pohybu pod vodou.

V lednu  jsme  za  doprovodu 
zkušeného  jeskyňáře pronikli  do 
vzdálených chodeb jeskyně Býčí skála. 
První  prostorný  a  křivolaký  sifon  je 
možné  odčerpat,  a  proto  jsme  ho 
překonali suchou nohou. Potom jsme se 
dostali k prvním krasovým útvarům ve 
formě  závojů  a  procházeli  kolem 
spících  netopýrů.  Stav  podzemního 
toku Jedovnického potoka nebyl právě 
malý,  a  proto  se  často  brodilo  a  ani 
vysoké holínky nezabránily  namočení. 
Druhý  sifon  jsme  obešli  proraženou 
chodbou  a  za  ním  jsme  obdivovali 
v povodňové  jeskyni  vzácné  krápníky 
ve tvaru tenkých brček. Nakonec jsme se museli plížit po čtyřech, a přesto náš 
postup  zastavil  nízký  strop a  vysoký stav  vody.  Na zpáteční  cestě  jsme  měli 
možnost prolézt nízkou křivolakou chodbou nazývanou „plazivka“. 

Nejbližší akce outdoorového klubu Kolpingovy rodiny:
* Únor: stopy zvířat v zimě (procházka s lesníkem)
* Březen: bloudění s dobrým koncem

Podrobnosti viz www.kolping.uvadi.cz a nástěnka u kostela.
* Neděle 1. května: jarní farní společenská akce pro každého!! splutí Svitavy 

z Blanska do Babic (s opékáním špekáčků).
*  Sobota  14.  května:  pro  účastníky  některého  z táborů  na  Salze  a  zdatné 

účastníky Svitavy připravujeme splutí Divoké Orlice.
*  Prázdniny:  mládež  se  již  může  přihlašovat  na  letní  táboření  s vodáckou 

a turistickou náplní.  Letos pojedeme zřejmě v termínu 12.-19.  srpna.  Účast  na 
splutí Svitavy a Orlice je dobrou přípravou! 

Věrka a Vladimír Matěnovi
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Putování Saharou  
Celoroční ministrantská hra

Všichni  všímaví  farníci  vědí,  že  se  naši  ministranti  scházejí  pravidelně 
každý pátek před dětskou mší svatou, aby prohlubovali své znalosti a dovednosti 
ve službě našemu Pánu. Letos ke schůzkám patří i celoroční ministrantská hra 
nazvaná Putování Saharou. Soutěž vymysleli  a  režírují  Kamil  Šamonil  a Josef 
Pokorný za vydatné spolupráce Ondry Dyčky a Vojty Mrázka.

Ve  hře  se  kluci  přesunují  do  období  kolem roku  1400  n.  l.  na  území 
dnešního Egypta a Lýbie. Zde, coby skupina posedlých silně věřících archeologů, 
dobrodruhů, tvoří početnou karavanu, která se z evropských států vydala hledat 
bájný poklad,  jež prý lidstvu zanechal  samotný Bůh.  Jejich výchozím bodem 
v Egyptě se stalo město daleko na jihu, Abú Simbel. Odtud vyšli a nyní prochází 
dalšími městy, horami, nížinami, či nehostinnou krajinou, kde pátrají po pokladu 
a soupeří o jeho získání mezi sebou. 

Hra  funguje  na  principu  tažné  strategie.  Ministranti  jsou  rozděleni  do  čtyř 
skupinek po šesti členech a jsou barevně odlišeni.  Pohybují se na velké mapě, 
která  je  vystavena  na  levé  straně  pod  kůrem,  při  vchodu  do  kostela.  Každá 
skupinka  má  svoji  barevnou  figurku  velblouda,  symbolizující  jejich  karavanu 
a bod, kde se právě nacházejí.  V městech si kupují výzbroj, výstroj a potraviny na 
další cestu a potýkají se s různými útrapami a strastmi. Musí však z něčeho čerpat 
a nic nedostanou zadarmo. Směr a rychlost svého pohybu na mapě určují svou 
pravidelnou  docházkou  na  schůzky,  sobotní  a  nedělní  mše  a  všechny  ostatní 
ministrantské  činnosti.  Po  každé  mši,  schůzce,  či  službě  si  smějí  v sakristii 
„zapsat“  jeden bod do bodovací  tabulky.  Ta  se  pak  přepočítává  a  po  dohodě 
ministrantů se jednou za 14 dní koná společná schůzka, kde se velbloudi na mapě 
posunují.  V sakristii  je také vyvěšena legenda, která se váže ke hře a která se 
každý pátek čte.  Hru si vychutnají spíše ti menší nebo ti hraví, ale snažíme se, aby 
fungovala na principu, kde soutěžechtivým pomůže každý, kdo přijde ministrovat, 
a to nejen v neděli a v pátek, ale i ve všední dny. Kluci jsou takto více motivováni 
a  vedeni  k tomu,  aby do kostela  chodili  raději  než předtím.  No považte,  není 
v neděli na těch třicet chlapců v černobílém hezký pohled?

Kamil Šamonil

POZVÁNKY A INFORMACE
Nová fara – Stará fara  

Do  velikonoc  bychom  chtěli  připravit  novou  faru  ke  kolaudaci  a  po 
velikonocích  zase  starou faru  na  fungování  kroužků.  Při  této  příležitosti  bude 
potřeba šikovných rukou hlavně při stěhování a úklidu. Počítáme s tím, že bychom 
s konkrétními dobrovolníky probrali, co je potřeba udělat a k nim by se pak podle 
potřeby přidali  další pomocníci. Proto bych chtěl poprosit o pomoc … termíny 
a konkrétní úkoly budou včas oznámeny.

Díky! Otec Jiří 
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Rodinné centrum Blansko  
Kurs aktivního rodičovství

Poslední  týden  v březnu  začne  již  3.  běh  kurzu  KARO.  Zahrnuje  osm 
dopoledních setkání pro maminky na mateřské či rodičovské dovolené. Hlídání 
dětí je zajištěno, kurs je zdarma. 

Přihlášky a informace na: v.zachovalova@seznam.cz a na www.rcblansko.cz 
Kurs efektivního rodičovství

Kurs  zahrnuje  širokou  škálu  způsobů  přístupu  k dítěti.  Je  rozdělen  do  20 
vyučovacích hodin. Více informací na www.rcblansko.cz 

„DĚTI SE UČÍ TOMU, V ČEM ŽIJÍ 
Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché.
Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile.
Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.
Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si.
Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné.
Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo.
Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě.“

Tříkrálová sbírka rekordní - poděkování  
My  tři  králové  jdeme  k  vám,  štěstí  zdraví  vinšujeme  vám.  S  touto  

známou písničkou chodili koledníci s pokladničkami na blanensku čtrnáct dní.  
A  jejich  úsilí  se  vyplatilo.  Při  tradiční  Tříkrálové  sbírce,  kterou  
organizovala  Oblastní  charita  Blansko,  vybrali  rekordní  částku.  Do  319 
pokladniček vhodili lidé na blanensku částku 1 339 476 Kč. Je to o sto tisíc více 
jak loni. Jenom v Blansku putovalo do pokladniček 79 480 Kč, v Olomučanech 
4 132 Kč, ve Spešově 14 598 Kč, v Ráječku 20 810 Kč a v Adamově 15 665 Kč. 
Do sbírky se letos zapojili také v Horní Lhotě, kde se vybralo přes šest tisíc korun. 
„Ze  štědrosti  lidí  máme  samozřejmě  radost.  Moc  všem děkujeme  stejně  jako 
dobrovolným  koledníkům,“  řekla  koordinátorka  sbírky  Marie  Sedláková 
z Oblastní Charity Blansko. „Peníze použijeme na prázdninové akce pro zdravotně 
a sociálně znevýhodněné děti. Část z vybraných peněz použijeme také na výjezdní 
krizový tým, který pomáhá při krizových situacích, jako jsou třeba povodně.“

Pozvánky odjinud  
Od ledna 2011 je v Blansku otevřena pobočka  Ligy vozíčkářů. Sídlí na ulici 9. 

května č. 3 (vedle čistírny). Kontakt: 721352318 zuzana.ouhrabkova@ligavozic.cz   
www.ligavozic.cz  

mailto:v.zachovalova@seznam.cz
http://www.ligavozic.cz/
mailto:zuzana.ouhrabkova@ligavozic.cz
http://www.rcblansko.cz/
http://www.rcblansko.cz/
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ČTENÁŘSKÝ KOUTEK  
Guy Gilbert Buďte světlem! 

Autor knihu věnuje všem, kdo mají těžkosti, trpí, potýkají se s problémy, ztratili 
opěrné životní  body nebo víru,  ale  nejen jim.  Podobně jako ve své předchozí 
úspěšné  knize  Evangelium podle  svatého  lotra  vychází  Guy Gilbert  z  úryvků 
evangelia, na které navazuje reflexemi a velkým množstvím konkrétních příběhů 
a  příkladů  ze  života.  Knihu  ocení  čtenáři  se  zájmem  o  myšlenky  a  činnost 
známého  kněze  a  vychovatele  mládeže,  o  humanistický  křesťanský  pohled  na 
problémy, jež přináší život, na svět i na současné dění.
Henri J. M. Nouwen Nesobeckou cestou. Paradox následování Krista

Kristův život je v příkrém rozporu s hodnotami,  které uznává svět,  což pro 
všechny Kristovy následovníky představuje velkou výzvu. Právě to je tématem 
knížky Nesobeckou cestou.  Pokušení,  jimž  musel  čelit  Kristus  na poušti,  jsou 
přítomná v každé době, i  když v různých převlecích. Kristův učedník se musí 
potýkat s touhou po moci a se sklonem ovládat druhé, se sebestředností a touhou 
po vlastní slávě a s hledáním jistot v hromadění majetku. Autor osvětluje kontrast 
mezi cestou Kristova učedníka a cestou mentality světa, která nás tlačí vzhůru, 
k honbě za úspěchem, seberealizací, vlivem, popularitou a bohatstvím, které má 
člověku zajistit přináležitost k „elitě“. Jen nesobecká cesta je cesta Kristova.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE  
Akce ve farnosti v předpostní, postní a velikonoční době 2011

Ples Junáka  
** 12. února 2011, 20:00, Katolický dům
Jste  zváni  na  skautský  ples!  Kromě  tradiční  plesové  zábavy  je  připraveno 

i  překvapení.  Přejeme  brzké  uzdravení hlavnímu  organizátorovi  Ing. 
Forbelskému!
Ochutnávka kroužku fotografování   

** 12. února 2011
Kolpingova rodina zve zájemce o základy fotografování v přírodním plenéru na 

první ochutnávku tohoto žánru. 
Zvířata v zimě   

** 20. února 2011
Kolpingova rodina zve na další akci, tentokrát do učebnicové zimní přírody. 

Dětský maškarní karneval  
** 6. března 2011, 14:00, Katolický dům
Tradiční dětský karneval, rej masek a soutěže připravila Kolpingova rodina.

Bloudění s     dobrým koncem       
** 6. března 2011
Kolpingova rodina zve na další zajímavou akci.
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Popeleční středa – den přísného postu – udělování popelce při mši svaté   
** 9. března 2011, 17:45, kostel
Znamení popelem ze spálených loňských kočiček může přijmout každý, kdo je 

ochotný na svém životě změnit něco k lepšímu. Je to den přísného postu. Proto 
bychom si měli  odříct maso a zdraví lidé by si  měli  odříct i  tolik jídla, kolik 
dokáží! Ušetřené prostředky máme věnovat do postní sbírky na chudé.
Jarní prázdniny  

** 12. – 18. března 2011, fara Bedřichov
Školní děti mají možnost strávit jarní prázdniny na faře v Bedřichově. Přihlášky 

směřujte k Ing. Jendovi Forbelskému.
Kurs aktivního rodičovství  

** 21. března 2011, Katolický dům 
Rodinné centrum Blansko zahajuje kurs pro aktivní rodiče. Bližší informace na 

www.rcblansko.cz  
Pomáhat je v     módě – Pomozte i vy“       

** 26. března 2011, od 15:00, Dělnický dům
Letos se připravuje již 4. charitativní 

módní  přehlídka  (podrobnosti  na 
www.prehlidka.bk.cz a  také  na  face 
booku. Hlavním organizátorem je mlá-
dež sdružená do skupiny, zaštítěné naší 
farností,  s názvem  Dealeři  naděje. 
Modelky     i modelové všech věkových 
kategorií předvedou kolekce ze second 
handu.  Výtěžek  dražby  modelů,  vy-
braných uměleckých fotografií a jubilej-
ního  dortu  je  letos  určen  na  pomoc 
chudým  rodinám  žijícím  v česko-
ukrajinské  vesnici  Čechohrad  (dnes: 
Novgorodkovka).  Několik  let  tam 
působily  i  sestry  Cyrila  a  Metoděje 
z Velehradu. Souběžně proběhne i  mi-
sijní  burza  s výrobky  Senior  centra 
Boskovice,  Černá  Hora  a  Městského 
Klubu důchodců Blansko a pečivem od 
maminek  a  babiček  z naší  farnosti. 
Prosíme ženy ochotné přispět do burzy 
napečením cukroví ať se  domluví s paní  Marcelou Musilovou (nejlépe v pátek 
večer nebo v neděli po ranní na knihovně v KD). 
Svátost křtu   

** 2. dubna 2011, 15:00, kostel
Svátost křtu přijmou katechumeni Petra Šenkýřová a Pavel Ošlejšek.
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Květný pátek ve Sloupě  
** 15. dubna 2011, 7:00 a 10:30, Sloup
Tradičně se sejdeme ke mši svaté (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem) a ke 

svátosti smíření (v kaplance). 
Diecézní setkání mládeže s     Otcem biskupem      

** 16. dubna 2011, Brno – Petrov, katedrála a město
Na setkání mládeže s Otcem biskupem jsou zváni z naší farnosti všichni školáci 

(od 6. třídy a primy) a studenti. Sraz kvůli společné jízdence je v 8:20 na zastávce 
Blansko-město a na nádraží. Program na www.brno.signaly.cz/aktualne 
Velikonoční svátost smíření   

** 17. dubna 2011, kostel a Katolický dům
Zpovídat bude přes 10 kněží v kostele i v Katolickém domě. 

Zelený čtvrtek a Velký pátek pro školáky   
** 21. – 22. dubna 2011, 8:30 – 12:00, Kostel, fara, Katolický dům
Pro školáky je připraven program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.

Zelený čtvrtek  21. dubna 2011  
Brno – mše svatá s Otcem biskupem a kněžími diecéze – 9:00
Adamov – 17:00  ***  Blansko – 19:00 *** Olomučany – 16:30 (obřady se 

pokusíme opět zajistit s O. Jiřím Palečkem z Babic)
Velký pátek  22. dubna 2011 – DEN přísného postu  

Adamov – 17:00 *** Blansko – 19:00 *** Olomučany – 16:30 (obřady se 
pokusíme opět zajistit s O. Jiřím Palečkem z Babic)
Bílá sobota 23. dubna 2011  

Adamov – 18:30 *** Blansko –   21:00  *** Olomučany – 18:00 (obřady se 
pokusíme opět zajistit s O. Jiřím Palečkem z Babic)
Velikonoční neděle 24. dubna 2011 – žehnání pokrmů!!  

Blansko –  mše sv. 7:00 a 8:45  *  Adamov – mše sv. 10:45
Olomučany – bohoslužba slova v 10:45

Pouť mužů do Senetářova k     sv.Josefu      
** 30. dubna 2011, Jedovnice (7:30) –  Senetářov (10:00 a 14:00)
Opět  další  ročník  pouti  mužů  do  Senetářova  k svatému  Josefu.  Tam bude 

v 10:00 přednáška, po ní občerstvení a ve 14:00 mše svatá už i pro další rodinné 
příslušníky. Muži svobodní i ženatí věnují tuto pouť modlitbě za své rodiny!! 
Jarní splutí Svitavy pro celou farnost!!  ** 1. května 2011  

Outdoorový klub KR zve všechny vodáky (i nováčky) na tradiční akci farnosti: 
Splutí Svitavy z Blanska do Babic. Pod Novým hradem zastávka a občerstvení – 
zajišťuje osvědčený specialista jáhen Oldřich!!
Farní pouti 2011  

Letos plánujeme (kromě 3 obvyklých – Křtiny, Sloup a Vranov) ještě dvě další 
farní pouti: 
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1) Sobota 28.5. do premonstrátského kláštera Nová Říše (letos tam oslaví 800 
let). Pouť organizuje farnost Adamov, z Blanska pouze doplňujeme. 

2) O státním svátku 5.7. do Mikulčic u Hodonína, kde na CM vykopávkách 
slaví každoročně naši biskupové mši svatou pod širým nebem v 16:00.
Setkání ministrantů brněnské diecéze v Olomouci  

** 14. května 2011, kněžský seminář Olomouc
Naši ministranti se vypraví do Olomouce na setkání se svými kolega z diecéze a 

s bohoslovci na vynikající a zajímavé akci. 
Setkání děvčat blanenského děkanátu v Ostrově  

** 14. května 2011, Ostrov u Macochy
Pro všechna děvčata naší farnost je připraveno setkání s vrstevnicemi z dalších 

farností našeho děkanátu opět v Ostrově u Macochy!
SLUNOVRAT – přehlídka dětských divadel  

** 15. května 2011, od 14:30,  Katolický dům
Další ročník přehlídky dětských divadel z Bořitova, Rájce a Blanska. Přijďte se 

pobavit a povzbudit mladé umělce!!
NOC KOSTELŮ - Adamov     

** 27. května 2011, od 19:00,  kostel sv. Barbory v Adamově
 „Noc kostelů“ se  uskutečňuje podle rakouského vzoru.  Adamov patří  mezi 

průkopníky této velmi zajímavé a působivé akce u nás. Také letos si adamovští ve 
spolupráce s blanenskými připravili pro návštěvníky kostela zajímavý a neotřelý 
program až téměř do půlnoci (více na www.nockostelu.cz )

Změny v časech  i  akcích  jsou možné a  budou včas  ohlášeny!  Chcete-li  být  
informováni pravidelně, objednejte si zasílání novinek na našich www! 

PŘIHLÁŠKA K PŘÍPRAVĚ NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
(odevzdejte nejpozději do 6. března 2011 na faře, nebo v sakristii O. Jiřímu)

Příprava bude probíhat v pondělky postní a velikonoční doby, vždy v 15:30 hod, 
účast dospělého s dítětem nutná! Bližší podrobnosti budou upřesněny

Jméno a příjmení: ___________________________________________________
Datum a místo narození: :  ____________________________________________
Datum a místo křtu:  _________________________________________________
Bydliště:   _________________________________________________________
Telefon (aspoň na jednoho z rodičů): ____________________________________
Škola a třída: _______________________________________________________

Občasník. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost sv. Martina 
v Blansku. Neprodejné. Své příspěvky a návrhy zasílejte na: 

Pavla.Samonilova@seznam.cz  Sazba vlastní. Tisk REPROCENTRUM 
Blansko. Registrováno OkÚ Blansko pod č. 0370100493

mailto:Pavla.Samonilova@seznam.cz
http://www.nockostelu.cz/
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