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Vánoční zamyšlení jáhna Oldřicha 
 
Sestry a bratři, 
uteče několik málo dnů a budeme stát na počátku 
adventu a nového církevního roku. Druhého roku 
naší tříleté přípravy na 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu, roku biřmování. To, 
jak doufáme, také v roce 2012 udělí  otec biskup 
Vojtěch kandidátům z naší farnosti. Zároveň 
připomínám jeho list, ve kterém vybízí všechny, 
kdo tuto svátost nepřijali, aby odložili ve svém 
srdci všechny zábrany a kontaktovali otce Jiřího a 
zapojili se dle svých možností do přípravy na 
přijetí svátosti biřmování, svátosti křesťanské dospělosti.  
Advent a nový církevní rok jsou pro každého z nás také milostí nového začátku. 
Tomu však musí přecházet rekapitulace mého předcházejícího života, konfrontace 
mých závazků a představ o svém životě a mého reálného žití života. Pro někoho to 
bude hodnocení celkem uspokojivé (i když je stále co zlepšovat), pro jiné to může 
znamenat neradostné zjištění o stavu mého bytí na cestě životem. I když o sobě 
možná zjistíme „hodně neradostné věci“, není to přesto důvod k „rezignaci svého 
života“ ve vztahu k Bohu a k bližnímu. 
Možná právě pravdivě pohled na můj život mě donutí některé věci řešit radikálně, 
může se mi dostat „milosti nového začátku.“ Nového pohledu a přístupu k Bohu i 
k bližnímu (zvláště k těm, co mi nejvíce vadí). Možná si konečně uvědomím, že 
svůj život chci často řešit „bez Boha a pomoci druhých lidí ve svém životě. Jde o 
znovu posílení významu rodiny (ať té své nebo farní) ve svém životě. Předpokládá 
to ovšem přijmout dobrovolně také všechny obtíže, které musíme pro 
„znovuobnovení vztahů“ přinést. Bude mě to určitě stát mnoho námahy a častého 
nepochopení ze strany druhých, ale skutečné vztahy v lásce a pravdě se nikdy 
nerodí snadno a bezbolestně. Tyto mé snahy o co nejlepší vztahy k druhým lidem 
a k Bohu však mohou mé duši dát mír a pokoj. Tak, jako nám to připomínají 
o Vánocích andělé v Betlémě, když oslavují Kristovo narození:  
„SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI  
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.“ 
          jáhen Oldřich 
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K povzbuzení 
 
Prožili jsme dušičky, čas tichého setkání se svými blízkými a čeká nás doba 
adventní čili doba postní, kterou bychom měli věnovat přípravě na příchod našeho 
Spasitele. To všichni víme a tak rádi bychom se tiše a soustředěně modlili, četli 
knihy a rozjímali, ale jak, když kolem pořád někdo bouchá dveřmi, dožaduje se 
jídla, zapomněl podpis v žákovské knížce a zrovna teď nemůže najít naše 
milované dítko klíče, peněženku nebo dokonce ponožky! Celý den byli přece 
miláčkové ve škole, lítali po hříšti a dělali kdoví co, jsou příšerně unavení a 
potřebují relaxovat: pustí hudba na plné pecky skype jim přizvukuje. Kde najít 
soustředění? Čtete níže a utěšte svou mysl! I oni se časem unaví … 

Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru!  
I umět řídit vyžaduje čas a praxi    
Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro 
vás dobrou zprávu. Už svatá Terezie z Avilly řekla, že nás při modlitbě bude 
neustále něco vyrušovat - alespoň na tomto světě. Bylo by velkou chybou 
považovat nesoustředěnost za znak toho, že se neumíme modlit; neboť co to 
znamená, když nás řekněme během půlhodiny stojedenkrát něco z modlitby 
vytrhlo? Znamená to, že jsme stojedenkrát překonali nesoustředěnost a opět 
upřeli pozornost k Bohu.  
Znamená to, že jsme opakovaně řekli "ne" sobě a .,ano" Bohu; stojedenkrát jsme 
projevili nesobeckou lásku, která nám umožnila zemřít svému sobectví, jež 
ovládá i ty nejlepší z nás. 
Aby se člověk naučil tomu nejdůležitějšímu, čemu se lidská bytost může naučit, 
totiž lásce, dobrovolně se uchyluje k modlitbě. Skrze ni se ve stanoveném čase 
cvičí v nesobecké lásce. Na procesu tohoto učení není vůbec nic pozoruhodného. 
Je založen na starém dobrém principu "opakování matka moudrosti". Naučit se 
vařit, mluvit cizím jazykem nebo řídit auto vyžaduje čas  a praxi. A u modlení 
platí totéž.  

Z knihy „Vždycky se může začít znovu“ Davida Torkingtona 

Z farních skříní 
 
Možná Vás překvapí název toho článku, ale nebojte se: nevyleze na vás žádné 
zaprášené strašidlo, ale jde o novou rubriku na stránkách blanenských ministrantů. 
Naše malá (ale milá) sakristie se po dětských a nedělních bohoslužbách plní 
„cháskou“ malých i větších služebníků oltáře, kterým často bývá úplně jedno, zda 
je jejich rochetka bělounká a nažehlená, nebo visí na ramínku jen tak tak a slovo 
vyžehlená asi chudinka ani nepoznala. Maminky perou a žehlí poctivě (víte, co dá 
práce naskládat, nastehovat a pak vyžehlit všechny sklady na rochetě!), ale naši 
chlapečkové hodí rochetku po mši svaté do almary a tradá pryč. A že občas 
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 nenajdou své oblečení? Nevadí: půjčíme si od kamaráda. Nějaká ta troška 
vosku nebo bláta z farní zahrady či popela z kadidla se přece ztratí!  
Proč by měl mít Otec Jiří a jáhen Olda kolem sebe bandu 

pomačkaných naježených indiánů? A tak jsme se dohodli, že 
pořádek musí hlídat ženská ruka. Dosud ministrantům šila, 

přešívala a došívala hlavně paní Miluše Pokorná z Ráječka, které 
v poslední době pomáhala paní Helena Sedláková. A ji jsme poprosili, 

aby se rukou vlídnou, ale ráznou ujala i všech tří skříní s ministrantským 
oblečením. Za několik dní dostal každý kluk své ramínko s číslem, na skříních 
v sakristii jsou vylepené seznamy kluků, jejichž oblečení sem patří a pořádek se 
boduje podle ministrantských skupinek. První body získala skupinka hochů č. 2 a 
3 vedená Kamilem s Pepou a Ondrou, do minusu spadla skupinka č. 4 a 5 a 
skupinka č. 1 (vede Filip a Kája) není hodnotitelná, protože malí kluci si neumí 
dát oblečení na ramínko tak, aby drželo, natož tak, aby bylo příště použitelné. 
Nevadí, oni vyrostou, všechno se naučí a teď jim ti starší určitě pomohou. V této 
souvislosti prosíme maminky a tatínky, aby se seznámili s rozpisem 
ministrantských služeb (hlavně na pondělky a středy, kdy to bývá u oltáře 
„nejprázdnější“). Nejen že provětrají to svoje oblečení, ale mohou si v klidu 
vyzkoušet služby, které se na ně třeba o nedělích a svátcích nedostanou. 
Další mimořádné aktivity, jako jsou služby o velkých svátcích (a nácviky na tyto 
svátky), dále informace o celoroční hře nebo víkendových soustředěních, včetně 
fotek, jsou vždycky oznámeny na ministrantských webových stránkách. Takže 
rodičové: nebojte se, prosím, číst ministrantům přes rameno jejich internetové 
stránky a podpořte jejich odpovědnou službu. Rozpis služeb je na dva měsíce 
předem, takže se lze připravit či domluvit s kamarádem případnou výměnu. 
S šikovnými ministranty kolem oltáře bude jistě radost slavit naše společné 
bohoslužby. 

  Redakce 

Čtenářský koutek 
 
Moje modlitební kniha 
Anselm Grün 
Cílem modlitby, přímluvy, chvály a požehnání je, aby byl Bůh ve všem oslavován. 
V modlitbě předkládám Bohu své pocity, vášně a obavy tak, abych jejich 
prostřednictvím mohl zakoušet Boha v hloubi své duše. (A. Grün) Sbírka 
oblíbených modliteb Anselma Grüna zahrnuje jak modlitby vytvořené autorem 
pro různé příležitosti, například večerní a ranní modlitbu, modlitbu v nemoci, 
modlitby s dětmi, žehnací modlitby, ale i některé žalmy nebo modlitby 
významných osobností. 
Rány zhojené láskou. Působení Ducha svatého v Terezii z Lisieux 
Daniel Ange 
Už od počátků charismatické obnovy ve Francii bylo více pozorovatelů zasaženo 
jistými podobnostmi duchovní zkušenosti svaté Terezie z Lisieux a základními 
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zkušenostmi prvních charismatických modlitebních skupin a komunit: Boží dar 
nabízený slabým a maličkým, citelná zkušenost s uzdravením zranění minulosti a 
s Božím milosrdenstvím, zkušenost s milostí Ducha svatého, který rozšiřuje lidské 
srdce, promlouvá skrze Boží slovo a vybavuje člověka k určitému poslání. Daniel 
Ange to vytušil jako jeden z prvních a připravil sérii přednášek, které umožnily 
zrod této knihy. Ačkoliv poprvé vyšla už v roce 1977, její sdělení nezastaralo. 
Pohled známého autora na Tereziinu duchovní cestu ukazuje, co její teologie dala 
charismatické obnově a jak duchovní zkušenost Obnovy vrhá nové světlo na 
Tereziin život a duchovní zkušenost.  
 

Pozdrav 
 
Určitě máme všichni v živé paměti, že nás v roce 2005 
navštívil tehdejší apoštolský nuncius v ČR biskup Diego Causero. V letošním roce 
byl přeložen do Švýcarska a Liechtenštejnska. Proto jsem mu na závěr jeho mise 
poslal jako vzpomínku na tuto návštěvu zvětšenou fotografii, pořízenou tehdy po 
mši svaté na schodech u kostela, s Mons. Jiřím Mikuláškem, kaplanem Oldřichem 
Chocholáčem a snad všemi našimi ministranty. 
Otec nuncius nám odepsal s poznámkou, že si stále uchovává vzpomínku na roky 
strávené v České republice a na návštěvy ve farnostech naplněných živou vírou, 
jakož i na tu naši v Blansku…  
A posílá nám všem svoje požehnání! 

Otec Jiří 
 

Tipy na vánoční dárky 
 
Před vánocemi snad není člověka, který by nechtěl alespoň malým dárkem udělat 
radost svým blízkým. 
Napadá mě jeden moc výborný tip – a rád bych ho nabídl nejen těm bezradným, 
ale především všem dědečkům, babičkám, rodičům, prostě všem dospělým, kteří 
mají doma nebo mezi příbuznými děti a mládež. 
V kostele pod kůrem leží každý týden čerstvý Katolický týdeník (a že ho tam dost 
po neděli vždycky zůstává…) a každý měsíc vynikající křesťanský časopis pro 
školáky Nezbeda a vynikající křesťanský časopis pro děvčata IN! Také tyto 
časopisy tam leží nevyužité. jedině že si je někdo, kdo čeká pod kůrem na mši 
svatou, nenápadně prolistuje (asi jak to děláváte, když listujete třeba v Blesku ve 
frontě u pokladen supermarketu … znáte to přece, ne?) 
Nemyslíte, že by bylo krásné, kdyby vaše děti mohly mít z dárku radost po celý 
rok? Kdyby díky svému časopisu mohli najít odpověď na spoustu svých otázek? A 
třeba i najít kamarády? Nebo radši koupíte nějakou umělou hmotu „ščíny“, která 
stejně skončí brzo v popelnici? Nebo budete dál nadávat na zkaženou mládež a 
čekat, až si najdou svoje vzory kdovíkde? A nebo se pokusíte rozsvítit svým 
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dětem v té naší moderní tmě malé světlo a objednáte jim předplatné? Dospělým 
můžete takto darovat i Katolický týdeník, který nám nabízí každý týden pestré 
informace i zajímavé články… 
 
NEZBEDA  – předplatné na rok činí asi 200 Kč 

Kontakt: Divadelní 6, 760 01 Zlín 
tel.: 739 344 031 
e-mail: info@casopisnezbeda.cz 

IN! Dív čí svět – cena za rok necelý 400 Kč 
e-mail: objednavky@in.cz 
adresa: Vydavatelství IN s.r.o., Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n.N.  
tel.: 775 598 604 

Katolický týdeník  – stojí na rok necelých 600 Kč, můžete si ho brát v kostele 
nebo objednat domů na adrese: 

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, 160 00 Praha 6 
tel.: 220 181 632, fax: 224 316 160, bezplatná linka: 800 888 714 
e-mail: obchod@kna.cz  

Ohlédnutí za svatým Martinem 
 
Také letos jsme spolu s naším městem mohli přivítat našeho patrona a věřím, že 
nemluvím sám za sebe, když řeknu, že podobně jako v minulých letech se tato 
akce „Vítání svatého Martina“ opět vydařila.  
Chtěl bych proto moc poděkovat všem, kdo jste se do této akce zapojili, ať pomocí 
nebo účastí, kdo jste si pozvali návštěvy nebo jste přišli v neděli poděkovat 
našemu nebeskému Otci za jeho dary… 
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁ ŘE 
 

25.-27.11. * Výstava „Šikovné ručičky“  
Na Katolickém domě se koná další ročník přehlídky činností zájmových 
organizací našeho města. Pořádá Kolpingova rodina Blansko.  

26.11. * Ekumenické zahájení adventu * v 16:00 * kostel   
Tak jako každý rok, můžeme i letos zahájit advent také společně s křesťany 
dalších vyznání, žijících v Blansku.  

26.-27.11. * Požehnání adventních věnců  
Na každou mši svatou nebo bohoslužbu slova (v sobotu i v neděli) si můžete 
přinést domácí adventní věnec k požehnání!  

Rozsvícení vánočních stromů na území naší farnosti 
Tradiční rozsvěcování vánočních stromů se koná v těchto termínech:  
Blansko: pátek 25.11. (v 15:00 vystoupí náš sbor MARTINI – přijďte 
povzbudit!!!) 
Olomučany: sobota 26.11. v 16:00 
Spešov: neděle 27.11. v 18:00 (odpoledne vánoční výstava na Obecním domě)  
Ráječko: sobota 3.12. v 16:00 
Lažánky: sobota 10.12. v 15:30 – spoluorganizuje naše farnost (ad kaplí program, 
v kapli výstava lažáneckého betléma a prodej vánočních vazeb ze Zahradnictví 
Kopřiva Šebrov, výrobků ze SpecZŠ Blansko a voskových svíček) 

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.  

2.12. * Svatý Mikuláš v kostele !  * dětská mše svatá v 17:45 
Letos se nebude konat tradiční Mikulášská besídka na Katolickém domě, ale 
přivítáme svatého Mikuláše už 2. prosince po dětské mši svaté v kostele !! Při ní 
bude scénka z jeho života. 

8.12. * Mše svatá ve Spešově * 18:00 
Před mší svatou  - od 17,30 bude v kapli adventní svátost smíření. 

10.12. * Vánoční dílna „Dárky od srdce“ * 8:30 – 12:00 
„Největším darem je lidské srdce a největším dárkem je ten od srdce.“ Malí i větší 
si mohou svoje „dárky od srdce“ připravit pod vedením zkušených instruktorů na 
Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku… Přezůvky s sebou! 

11. 12. * Muzika pro adventní povzbuzení * 16:00 
Soukromá ZUŠ Blansko připravila opět adventní zastavení při hudbě v podání 
svých pedagogů. Koná se v kostele. 
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11. 12. * Adventní vystoupení souboru Lumír z Brna * Olomučany – kostel  
V době uzávěrky ještě nebyly přesné informace k tomuto vystoupení, sledujte 
plakátky a web.  

16.12. Betlémské světlo v kostele  
Pokud se nám podaří sehnat včas světlo z Betléma, budeme je rozdávat už na 
dětské mši svaté – a děti si pro ně mohou přinést lampičky a lucerny… 

18.12. * Vánoční svátost smíření * 14:30 – 18:00 
Svátost smíření před vánocemi se bude sloužit opět v kostele a také v sále na 
Katolickém domě. Zpovídat bude celkem 11-12 kněží: O.Jiří, O. Vladislav 
Valentík (Č.Hora), O. Karel Hanslík? (Vranov), O. Jiří Krpálek (Lipůvka), O. 
Václav Trmač (Jedovnice), O. Jiří Pleskač (Brno), O. Karel Chylík (Sloup), O. Jiří 
Paleček (Babice n.Sv.), O. David Ambrož (Rájec), O. Marcel Javora (Vysočany), 
O. Jan Peňáz (Křtiny) a O. Miroslav Němeček (Petrovice). 
V předsálí Katolického domu bude prodej křesťanské literatury.  

18.12. * Vánoční oplatky 
Po každé bohoslužbě dostanete do rodiny sáček s vánočními oplatky, pečenými ve 
výrobně hostií UNITA Bílá Voda u Javorníka (zařízení Charity). Podle tradice se 
má poděkovat Pánu Bohu před Štědrou večeří za dar chleba a dar práce, 
požehnáním a pojezením oplatku s medem. Rozdělte se i se sousedy a známými! 

18.12. Outdoor klub KR – vodácké hrátky  
Před vánocemi nabízí OK KR tradiční možnost vodáckého vyžití v krytém bazénu 
v Blansku. Sledujte podrobnosti. 

23.12. Betlémské světlo na radnici  
Naši skauti opět zajišťují rozdávání světla z Betléma ve foyer radnice. Sledujte 
další informace. 

 

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  

prosíme rodiče, aby vypravili děti i mládež za pastýře a 
selky… děkujeme! 
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26.12. Svatý Štěpán  

7:00  * Blansko   mše svatá slavná latinská! 
 8:45  * Blansko   mše svatá  
10:45 * Adamov  mše svatá, zpívají rodiny s dětmi 
10:45 * Olomučany  mše svatá, zpívá velký chrámový sbor 
16:00 * Blansko   Rastislav a hosté  

Vánoční koncert v kostele (Křička a Brixi) 

30.12.2010 Svátek Svaté Rodiny 

17:45  * Blansko   mše svatá s poděkováním za uplynulý rok 

31.12.2010 sv. Silvestra 

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 
 

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

www.farnostblansko.cz 
 

Poděkování  
Opět po roce bych chtěl těmito závěrečnými řádky našeho farního věstníku 
opravdu moc poděkovat každému z vás, kdo jakkoli přispíváte k dobru a štěstí 
druhých, a to často přes námahu a oběti s tím spojené. V letošním roce se nám 
všem s Boží pomocí podařilo dokončit novou faru, která už intenzivně slouží 
duchovní službě. Dokončují se úpravy dvora i zahrady, aby mohly sloužit pro 
různé akce farnosti. Úspěšně se také adaptují místností na Staré faře pro činnost 
Skautů, kroužků Kolpingovy rodiny a také Charity (konkrétně Senior Pointu, 
kontaktního místa pro seniory).  
Ať nikdy, díky Božímu Synu, který ve vší skromnosti přišel na náš svět, 
nezapomínáme, v čem spočívá největší štěstí člověka – žít pro druhé… 
Díky a žehnám vám všem do nového roku!      

Otec Jiří 
 
 

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 


