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Letní úvod 

Náš Otec se jmenuje Bůh.  

Jeho jméno znamená: 

Bůh je vyšší než nebe. 

Bůh je hlubší než moře. 

Bůh je krásnější než svět. 

Bůh je jiný než všechno na světě.  

Bůh je svatý. 

Oslavujme ho. 

 

Poţehnaný čas všem přeje Otec Jiří 

K ZAMYŠLENÍ 

 

Interview s Bohem 

Pojď dál," řekl Bůh. "Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?"  

"Jestli máš čas," řekl jsem. 

Bůh se usmál a odpověděl: "Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. 

A na co se mě vlastně chceš zeptat?" 

"Co tě na lidech nejvíc překvapuje?" 

Bůh odpověděl: "To, ţe je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a kdyţ 

jsou dospělí, zase touţí být dětmi. Překvapuje mě, ţe ztrácejí zdraví, aby vydělali 

peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje 

mě, ţe se natolik strachují o budoucnost, ţe zapomínají na přítomnost, a tak 

vlastně neţijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, ţe ţijí, 

jakoby nikdy neměli umřít, a ţe umírají, jako kdyby nikdy neţili." 

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: 

"Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?" 

Bůh se usmál a odpověděl: "Chci, aby poznali, ţe nemohou nikoho donutit, aby 

je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, ţe 

nejcennější není to, co v ţivotě mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, ţe není 

dobré porovnávat se s druhými. Kaţdý bude souzen sám za sebe, ne proto, ţe je 

lepší nebo horší neţ jiní. Chci, aby poznali, ţe bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale 

ten, kdo potřebuje nejméně. 

Chci, aby poznali, ţe trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, 

hluboká zranění, ale trvá mnoho let, neţ se taková zranění uzdraví. Chci, aby se 
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naučili odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, ţe jsou lidé, kteří je velmi 

milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, ţe za peníze si 

mohou koupit všechno kromě štěstí. 

Chci, aby poznali, ţe opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je 

má rád. Chci, aby poznali, ţe vţdycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale ţe oni 

sami musejí odpouštět." 

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boţí přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, ţe si 

na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. 

A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a 

já ti odpovím." 

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy 

nezapomenou, jak se vedle vás cítili. 

 

POZVÁNKY ODJINUD 

 

22. ročník Katolické charismatické konference 

Jiţ 22. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech         

6. až 10. července 2011 v Brně. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F 

na brněnském výstavišti. Motto letošní konference tvoří evangelní úryvek: 

"Udělejte všechno, co vám řekne" (Jan 2,5). Program konference tvoří přednášky, 

adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohosluţby. Konference začíná 

ve středu 6. července 2011 v 19.00 hodin bohosluţbou v katedrále sv. Petra a 

Pavla v Brně na Petrově, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle.  

Pozvání na letošní konferenci přijal P. Raniero Cantalamessa, italský kapucín a 

papeţský kazatel, autor řady publikací. Přednášejícími budou také: P. Vojtěch 

Kodet, P. Aleš Opatrný, Karel Řeţábek, P. Petr Karas, Viola a Augustin 

Svobodovi a další. Další informace a přihlášky: www.konference.cho.cz  

Pouť po stopách blahoslaveného Jana Pavla II.  

Mons. Jan Peňáz a jáhen Ladislav Kinc pořádají ve dnech 6. - 8. 7. 2011 Pouť 

po stopách blahoslaveného Jana Pavla II. Poutníci navštíví místa spojená s 

ţivotem papeţe Jana Pavla II., který byl 1. května 2011 blahořečen. Jedná se 

konkrétně o tato místa: Svatý Kopeček u Olomouce, Skočov, Wadowice, Kalwaria 

Zebřidowska, Krakow, (Osvětim). Předpokládaná cena (doprava, nocleh, večeře, 

snídaně, pojištění, vstupy, reţie) - 2 000 Kč; děti, mládeţ – 1000 Kč. Přihlášky u 

jáhna Ladislava Kince: tel č. 516 463 315, 606 948 970, email:kinc@biskupstvi.cz  

 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK 

 

Deník přátelství: Korespondence mezi Wandou Poltawskou a Karolem Wojtylou 

- Wanda Póltawská 

Neobvyklá kniha o neobvyklém přátelství. Nejde o autobiografii ani o pouhé 

vzpomínky na Jana Pavla II. V této knize sledujeme autorčin duchovní ţivot skrze 
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zaznamenaná rozjímání, jeţ posílala svému duchovnímu otci Karolu Wojtylovi (i 

poté, co se stal papeţem), a 46 listů, kterými jí odpovídal a sdílel s ní a její rodinou 

svůj ţivot.  

 

Podvod magie - Leoluca Pasqua                         

Poslední dobou jsme svědky mimořádné přitaţlivosti magie pro naše 

současníky, křesťany mnohdy nevyjímaje, zvláště kdyţ se magické teorie i 

praktiky zahalí do hávu spirituality, psychologie nebo alternativní medicíny. 

Studie italského autora je pozoruhodná svou střízlivostí, ale i jasností rozlišování, 

které vychází nejen z praxe exorcisty, ale ze solidní znalosti filosofického pozadí 

magie, křesťanské teologie i náboţenské psychologie. Právě nabídka 

srozumitelných kritérií rozlišování je asi největším přínosem předkládané knihy. 

Leoluca Pasqua (1967) je knězem arcidiecéze Palermo (Sicílie), v současnosti 

slouţí jako vicerektor arcidiecézního kněţského semináře. Teologii vystudoval na 

fakultě Jana Evangelisty v Palermu a několik let byl pověřen úřadem exorcisty. 

Léta se věnuje i formaci kněţí v této oblasti a přednáší na témata magie, spiritismu 

a okultismu. 

 

TIP NA VÝLET  

Za Jakubem Demlem do Tasova 

Odpoledne některého z volných dnů před prázdninami můţete věnovat výletu 

do obce Tasov. Tato obec je nerozlučně spjata se jménem kněze, spisovatele, 

překladatele a vydavatele Jakuba Demla. Deml se narodil v Tasově v roce 1878 a 

vrátil se sem v roce 1922, kdy se nastěhoval do své nové vily a ţil zde aţ do smrti 

v roce 1961. Do Tasova dojedeme přes Tišnov a Osovou Bitýšku, je to přibliţně 

56 km. 

Začít bychom měli ve farním kostele sv. Petra a Pavla. Určitě není bez 

zajímavosti, ţe pokud vejdete hlavním vstupem, budete po několika schodech 

sestupovat dolů. Kostel je barokní, z první poloviny 18. století. Jeho tři oltáře jsou 

zasvěceny Panně Marii Lurdské, sv. Kříţi, hlavní oltář pak zobrazuje loučení sv. 

Petra a Pavla před smrtí. Vzácný je obraz sv. Václava pocházející z původního 

kostela. P. Deml však v tomto kostele slouţil jen občas jako výpomoc, protoţe byl 

suspendován z kněţské sluţby a tím i bez pravidelných příjmů. V blízkosti 

bočního vstupu do kostela se určitě zastavte u spisovatelova hrobu. 

Další naše kroky by měly směřovat do bývalé měšťanské školy, je kousek pod 

kostelem severním směrem. Samotná budova není zvenčí příliš upravená. V jejím 

přízemí představuje sdruţení Slepíši práce nevidomých, v patře je od roku 2002 

instalován Literární památník Vysočiny. Jeho první místnost je věnována Jakubu 

Demlovi, druhá dalším osobnostem spjatým s Tasovem, historii Tasova a místním 

památkám. Otevřeno je v sezóně kaţdou sobotu od 14 do 16 hodin, jinak po 

domluvě na obecním úřadu na tel. 566547159. 

Asi 600 m od bývalé měšťanské školy, směrem k fotbalovému hřišti, ve čtvrti 

dříve zvané Bosna, je Demlova vila. Jde o zajímavé stavební dílko, zřejmě vůbec 
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první samostatnou práci architekta Bohuslava Fuchse. Dnes je v majetku jednoho 

z Demlových příbuzných a budete-li mít štěstí, budete moci s jeho svolením 

nahlédnout do zahrady, kde Deml trávil nejednu volnou chvíli. Zvídaví 

návštěvníci mohou v obci objevit i dům č. p. 100, ve kterém se spisovatel narodil. 

Najdou ho při levé straně místní cesty směřující od vily k silnici na Osovou 

Bitýšku. Není nijak označen, ale pokud jste si v muzeu prohlédli jeho starou 

fotografii, nemůţeme se zmýlit – došková střecha zde uţ sice není, ale tvar domu 

zůstává. Při dobrém počasí si lze vyjít ještě ke zřícenině hradu Dub (někde téţ 

Tasov) v údolí Oslavy, asi 2 km jihozápadně od obce. Je na soukromém 

oploceném pozemku, avšak volně přístupný oboustranným plotem. 

Petr Šamonil 

MALÁ OHLÉDNUTÍ 

Nová fara – Stará fara 

Předsevzetí, ţe do závěru letošní 

velikonoční doby bude nová fara 

zkolaudována, se díky Bohu podařilo 

splnit 9.6. Slavnostní otevření však 

plánujeme na rok 2012, kdy – dá-li Pán – 

by měl přijet i Otec biskup Vojtěch udílet 

svátost biřmování. 

Proto ten 

stavební 

ruch „musíme ještě vydrţet“ a po vystěhování 

připravit starou faru (oficiálně to bude „Centrum 

svatého Martina“) na provoz kluboven a dílen 

k novému školnímu roku. 

Díky moc za všechnu dosavadní pomoc – dětem, 

mládeţi, skautům i dospělým! 

A prázdninová prosba zejména k rodičům: 

Pokud by se vaše starší děti a mládeţ měli o 

prázdninách nudit, tak je pošlete na faru. Kromě 

práce zaţijí i legraci, partu a vrátí se domů špinaví 

(a snad i spokojení :-) 

Díky! Otec Jiří a jáhen Olda 

 

Zprávy outdoorového klubu Kolpingovy rodiny  
 

Zimní les 

V únoru jsme se vypravili do boskovických hvozdů v doprovodu pana 

polesného, který nám na kaţdém kroku otvíral oči a upozorňoval na zajímavosti 

ţivota v lese. Tu se sehnul k semenáčkům, tu k okousané větvičce (jedličky 
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představují pro mlsné srnky mimořádný zákusek), onde k trusu lesní zvěře. 

Zodpovídal naše zvědavé dotazy a společně jsme spočítali, kolik roste v lese 

stromů. Potom jsme uţ spěchali do vyhřáté lesní chaty, v které nám paní polesná 

předem zatopila. U společného stolu z masivních prken jsme se seznámili 

s mysliveckou mluvou a se stopami zvěře. Prohlédli jsme si daňčí a srnčí paroţí, 

porovnávali rozdíl zubů a čelistí srnce a lišky a dostali odpověď na kaţdou otázku. 

Na zpáteční cestě jsme si prohlédli kaliště divokých prasat a vytěţené dříví. Opět 

jsme se přesvědčili, ţe zázraky stvoření najdeme přímo za našimi humny. 

Hon na lišku  

V neděli 27. března jsme se zúčastnili akce Hon na lišku. Pro nás všechny to 

byla úplně první zkušenost s rádiovým orientačním během. To ale vůbec nevadilo, 

protoţe organizátoři nám vše rádi vysvětlili a my jsme si mohli „rádia“ a hledání 

kontrol po sluchu vyzkoušet na vyfáborkované trati. Po této zkušenosti jsme se jiţ 

mohli pustit do klasického závodu na výrazně větším prostoru. Zde jiţ bylo 

hledání kontrol komplikovanější, ale přesto se nám jich několik podařilo najít. 

Celé odpoledne pro nás bylo novým a velice zajímavým záţitkem a pípání signálu 

kontroly nám v uších znělo ještě dost dlouho. 

Tučňák 

Splutí Svitavy (očima začátečníka) 

Dav natěšených dospěláků a dětí, 

vidina mokrého dopoledne zespodu i 

zvrchu, bojové rozdělení lodí, 

plovacích vest, přileb, dřina a pot při 

nafukování – takto nějak začínalo 

prvomájové Splutí Svitavy 

s outdoorovým klubem Kolpingovy 

rodiny. Lodě se podařilo všem 

nafouknout, spustit na vodu, 

nasednout a odrazit od břehu! Je to 

úţasný pocit být v kontaktu s řekou, kterou člověk zná jen jako součást krajiny 

podél silnice na Brno... Přesný počet lodí ani účastníků plavby nevím, odhadem 30 

lodí a 60 lidí. Splouvali jiţ zkušení vodáci, středně pokročilí i začátečníci. Stav 

vody byl velmi nízký, přesto plavba byla úspěšná – nikdo se neutopil, loď 

nepropíchnul, několik posádek si náleţitě zaplavalo, kdyţ se jim loď vyklopila, a 

dobrá nálada nás všechny provázela po celou plavbu, stejně jako diváci a reportéři 

z řad rodinných příslušníků.  

Na závěr poděkování: Věrce, Vláďovi a téţ Jurovi z Rájce – organizátorům 

akce za skvěle zvládnutý průběh a doprovázení a výuku přímo na vodě, Milanovi 

Prokopovi za pomoc při přenášení lodí a poskytnutí podpory těm, které jiţ 

opouštěly síly, otci Jiřímu a jáhnovi Oldřichovi za doplnění kalorií vyhládlým 

vodákům skvělým občerstvením pod hradem a v neposlední řadě doprovodu 

rodičů, reportérů a těch, kteří akci podpořili třeba myšlenkou. Těšíme se na další 

vodáckou akci a doporučujeme všem!              Za tři posádky rodiny Šebelovy Eva 
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Nejbližší akce outdoorového klubu Kolpingovy rodiny: 

* 18.-19. června: turistický a lezecký víkend na Rabštejně v Jeseníkách, 

vhodná příprava pro zájemce o letní táboření. Ubytování v horské chatě s večeří a 

snídaní, částečně hrazeno sponzorsky, účastníci hradí 250,- Kč, přihlášky do 10.6. 

- 11.-18. srpna: letní táboření s vodáckou a turistickou náplní, návštěva 

kláštera Heiligenkreuz, částečně hrazeno sponzorsky, příspěvek účastníků 2800,- 

Kč, informační schůzka 17.6., přihlášky do 30.6. 

Podrobnosti viz www.kolping.uvadi.cz a nástěnky v kostele a u kostela. 

 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE 

Akce ve farnosti v předprázdninové a prázdninové době 2011 

Tradiční pouť do Křtin 

** 11. června 2011, 18:00, Křtiny 

V předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého se sejdeme ve Křtinách. Odjezd 

dvou autobusů je v 16:30 od Adastu. Jeden jede přes Laţánky a druhý přes 

Olomučany. Pěší poutníci mají sraz ve 13:00 a jdou přes Klepačov. 

Nežij vteřinou ** 11. června 2011, od 14:30, areál Sloupsko-Šošůvských jeskyní 

Den s Policií ČR ** 22. června 2011, 8:30 – 13:30, areál ASK Blansko 

Policie ČR pořádá další ročník preventivně bezpečnostní akce (nejen) pro 

motorkáře „Neţij vteřinou“ a zejména pro děti a mládeţ „Den s Policií“. Při této 

příleţitosti velmi doporučujeme sledovat důleţité rady a upozornění Preventivně 

informační skupiny Policie Blansko, které najdete i na letáčcích v předsíni kostela. 

První svaté přijímání  

** 12. června 2011, 8:45 Blansko 

a 10:45 Olomučany 

Letos doprovodíme ke Stolu Páně 

22 dětí v Blansku, 2 v Olomučanech 

a 5 v Adamově. Prosíme o modlitbu 

a dobrý příklad. 

(Foto z návštěvy pekárny hostií 

v Bílé Vodě u Javorníka) 

Cvičné lezení pro mládež na 

Rabštejně 

** 18. – 19. června 2011, Rabštejn, odjezd z Blanska v 7:00 

Kolpingova rodina zve na další akci, tentokrát na Rabštejn v Jeseníkách. Ten je  

je proslulý nejen jako tajemné místo a loupeţnický hrad, ale i svými ţulovými 

skalkami vhodnými jako cvičný horolezecký terén pro začátečníky. K dispozici 

jsou cesty různých obtíţností. Ubytování s večeří a snídaní je zajištěno ve 

vícelůţkových pokojích v útulné chatě přímo pod skalkami. K dispozici bude 

zkušený instruktor lezení. Minimální věk: 10 let. Přihlášky: do pátku 10.6. do 20 

hodin mailem na: matena@bk.cz nebo SMS na 603825258.  
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Táboření u řeky Salzy s vodáckým a turistickým programem 

** 11. – 18. srpna 2011 ** informativní schůzka 17.6.2011 v 18:45 na faře 

Pro mládeţ od 12-ti let, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Naše týdenní 

putování zahájíme prohlídkou kláštera Heiligenkreuz, kde je zajištěn i oběd. Večer 

přejedeme do kouzelného údolí řeky Schwarza. Tam strávíme následující den 

turistikou po zajištěných cestách. Pro zbytek týdne se utáboříme v kempinku ve 

Wildalpen, kde bude pokračovat náš vodácký i turistický program v údolí 

smaragdové řeky Salza. Přihlášení obdrţí podrobný seznam doporučeného 

vybavení na informativní schůzce v pátek 17.6.2011 v 18:45 na faře 

Garden party  

** 17. června 2011 

Letošní školní rok – a dětské mše svaté – zakončíme v pátek 17.6.2011 (oproti 

původnímu plánu o týden dřív). Na tomto místě bych chtěl poděkovat hlavně 

našemu sboru Martini band za hraní a zpívání a mládeţi za perfektní představení 

svatých během tohoto roku! Garden party se bude konat jako loni na hřišti Orla. 

Občerstvení zajištěno, hraje Pohoda! 

Farní ministrantský den  

** 20. června 2011 od 8:00  

Naši ministranti – velcí i malí – si zaslouţí naše poděkování i uznání za 

celoroční sluţbu! Proto je pro ně připravena na zakončení školního roku celodenní 

dobrodruţná akce. Protoţe to je v pondělí – prosíme rodiče, aby omluvili kluky 

z vyučování. Občerstvení (i oběd) zajištěno! Zakončení v odpoledních hodinách. 

Cyrilometodějská pouť v Lažánkách  

** 3. července 2011, 10:30, kaple v Laţánkách 

Také letos je v Laţánkách díky spolupráci s místním aktivem, s Veveráky, 

hasiči a dalšími dobrovolníky připraven sváteční poutní den. Začne mší svatou 

v 10:30 a bude pokračovat nad kaplí od 14:00 zábavou pro děti i dospělé. 

Občerstvení zajištěno. 

Poutní mše svatá s biskupy na vykopávkách v Mikulčicích 

** 5. července 2011, 16:00, Mikulčice 

Protoţe náš hlavní organizátor pouti je zaneprázdněn…, není v době uzávěrky 

tohoto čísla jasné, jak se tato pouť vyvine. Přesto ji avizujeme a pokud se ji podaří 

zorganizovat, vše včas oznámíme. Sledujte www.farnostblansko.cz a ohlášky.  

Charismatická konference 

** 6. – 12. července 2011, BVV Brno 

Těm, kdo ji ještě nezaregistrovali, doporučujeme, aby se včas zaregistrovali… 

Světové setkání mládeže 2011 ve Španělsku 

** 11. – 21. srpna 2011, Madrid a okolí  

Kaţdý druhý rok se koná Světové setkání mládeţe, a to střídavě na různých 

kontinentech. Letos je na řadě Evropa. Z naší farnosti se jej zúčastní 11 mladých. 

Drţme jim palce a těšme se po prázdninách na besedu o jejich záţitcích!  

http://www.farnostblansko.cz/
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Tradiční pouť do Sloupa 

** 14. srpna 2011, 10:30, Sloup 

Před slavností Nanebevzetí Panny Marie jsme zváni na farní pouť do Sloupa. 

Pěší mají sraz v 8:00 u pařeza.  

Diecézní setkání rodin s Otcem biskupem 

** 27. srpna 2011, Ţďár nad Sázavou II – Klášter 

Poslední sobota v srpnu je jiţ tradičně zamluvena pro Diecézní setkání rodin 

s Otcem biskupem v areálu Kláštera ve Ţďáru nad Sázavou. V této farnosti působí 

náš bývalý duchovní správce a skvělý organizátor v jedné osobě, Otec Vladimír V. 

Záleský. Naše děkanství vypraví autobus – bliţší informace budou zveřejněny.  

Adorační den  

** 2. září 2011 – Blansko a 3. září 2011 – Adamov  

V tyto dny jsme vázáni nepsanou úmluvou modlitby za ostatní farnosti naší 

diecéze. V ostatní dny se totiţ zase někde v diecézi modlí za nás. Po celý den 

proto bude v kostele otevřeno k modlitbě a adoraci.  

Garden party  

** 2. září 2011 

Nový školní rok – a dětské mše svaté – zahájíme jiţ v pátek 2.6.2011. Těšíme 

se na skvělou muziku, scénky – tentokrát „ze ţivota a o ţivotě“ a na rodinné 

společenství velkých i malých. Po mši svaté následuje Garden party, které se 

velmi pravděpodobně uskuteční ještě v areálu Orla. 

Spešov – požehnání praporu a znaku obce  

** 3. září 2011 

Obec Spešov zve na otevření Obecního domu a poţehnání obecních symbolů.  

Tradiční pouť na Vranov 

** 10. září 2011, 18:00, Vranov 

Krátce po slavnosti Narození Panny Marie jsme zváni na farní pouť do Vranov, 

vyprosit si Boţí poţehnání do nového školního roku. Pěší mají sraz ve 14:00 u 

fary, autobusy pojedou v 16:30 od Adastu přes Olešnou a Adamov.  

Dny Evropského (kulturního) dědictví 

** 10. – 11. září 2011, kostely Blansko, Adamov, kaple Spešov 

Po celý víkend jsou zpřístupněny nejrůznější naše i evropské kulturní památky 

v rámce projektu European heritage days. My se připojujeme průvodcovskou 

sluţbou v kostelích Blanska, Adamova a kaple ve Spešově.  

 

Změny v časech i akcích jsou možné a budou včas ohlášeny! Chcete-li být 

informováni pravidelně, objednejte si zasílání novinek na našich www!  

 
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 
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