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Pane Ježíši,
Bože ukřižovaný za život světa,
nauč nás naslouchat
výmluvnému tichu Tvého umučení,
které zjevuje nekonečnou lásku.
Dej, ať umíme rozpoznat
ve Tvé smrti
smrt smrti
a ve Tvé opuštěnosti
dar pocházející od Toho,
kdo Tě opustil.
A v síle Ducha,
božského Utěšitele v nezměřitelné bolesti deváté hodiny,
ať se spolu s Tebou umíme odevzdat
do Otcovy náruče,
abychom proměnili dějiny naší bolesti
i všechno lidské utrpení
v dějiny lásky, která vítězí nad smrtí.
***
Bruno Forte: Malý úvod do víry
Stopy v písku
Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na
temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje
stopy
v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému Pánovi.
Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké
bylo moje překvapení! Vidím, že nejednou se v písku črtají jen
jedny šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších obdobích
mého života.
Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích
obrátila k Pánovi: „Pane, když jsem se vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou
cestu půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat. Ale viděla jsem, že v těch
nejsmutnějších chvílích mého života se v písku črtaly jen jedny stopy. Vskutku
nechápu, jak jsi mne mohl nechat samotnou, když jsem Tě nejvíc potřebovala.“

- 2On zašeptal: „Dítě moje drahé, Mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou,
nikdy, ani když tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které
jsi viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl.“
(Z knihy M. Powersové: Stopy v písku)

UDÁLOST (skoro) ROKU
Koncem loňského roku jsme nahlásili na
Biskupství do Brna prosbu o návštěvu Otce
biskupa v naší farnosti, spojenou se svátostí
biřmování a s požehnáním nové i staré fary.
Začátkem letošního února jsme obdrželi
potvrzení, že v sobotu 2. června 2012 jej
můžeme očekávat.
Základní představa o této slavnosti je
následující: po biřmování by Otec biskup
požehnal areál Centra svatého Martina, tedy
novou faru a klubovny a dílny na staré faře a
zároveň by proběhla Dvorní slavnost pro celou
farnost, včetně biřmovanců a pozvaných hostů
na dvoře fary, při níž bychom oslavili
následující výročí: 2000 let od nalezení malého
Ježíše v jeruzalémském chrámě, drobné životní
a kněžské jubileum Otce Jiřího, životní
jubileum jáhna Oldřicha a několik dalších.
Na tuto významnou událost chceme mimo
jiné pozvat i kněze, kteří ve farnosti působili
anebo z ní pocházejí.
Při této příležitosti bych chtěl poprosit o následující pomoc:
* k přípravě samotné slavnosti bude svolán výbor, aby se mohly rozdělit úkoly
* bude potřeba výpomoci při zajištění slavnosti, i když už teď si chceme dát za cíl,
aby z akce měli něco i sami pořadatelé
* do té doby ještě bude potřeba několik brigád, zejména na úklidové práce
* o Velikonocích bychom uspořádali ještě sbírku na dokončení prací a vybavení
staré fary
Děkuji zejména mládeži za velmi obětavou pomoc v areálu fary během
uplynulého půlroku a děkuji předem všem, kdo se ještě zapojíte. Přitom všem ale
musíme pořád ctít zásadu, že naším posláním na zemi není budovat si zde
pomníky, ale Boží království. Oproti krásnému a dobrému lidskému srdci je i ta
nejhonosnější stavba rozpadlou pastouškou.

- 3My zatím můžeme Pánu opravdu jen a jen děkovat. Od roku 2008, kdy se
začala myšlenka všech těchto přestaveb klubat, jsme byli svědky nejednoho
doslova zázraku a nepochopitelné, vždy přítomné ruky našeho nebeského Otce,
která nás všechny vedla a chránila.
Více o slavnosti uvedeme v dalším čísle Pláště.
Otec Jiří

POZVÁNKY
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti
Na jevišti Mahenovy činohry Národního divadla Brno ožije příběh brněnské
Černé Madony, ochránkyně města.
Brno: Den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpen 1645, připomíná
jeden z nejslavnějších okamžiků v dějinách města Brna, které bylo v té době
obléháno mnohonásobnou přesilou švédských vojsk. Z iniciativy brněnského
biskupa Vojtěcha Cikrleho se právě tento den již od roku 1992 slaví jako Den Brna
a vždy v sobotu kolem 15. srpna přináší obyvatelům jihomoravské metropole řadu
kulturních, duchovních i historických akcí. Úspěšná obrana města Brna proti velké
vojenské přesile, která ve svém důsledku uchránila před švédskými vojsky i
samotnou Vídeň a císařský dvůr, dodnes patří k nejzásadnějším událostem
třicetileté války.
Černá Madona Brněnská je podle slov dramaturga představení Marka
Hladkého „velkoformátovým divadelním představením o víře v Boha i o vojenské
cti a zradě. Součástí příběhu je také legenda o Černé Madoně – patronce města
Brna. Ikona byzantského typu znázorňující Pannu Marii s Ježíšem v náručí patří k
nejstarším deskovým obrazům v českých zemích. V největší válečné vřavě roku
1645 se právě tento obraz Panny Marie zjevil modlícím se obráncům Brna. Toto
zjevení se stalo podle legendy jednou z hlavních příčin vítězné obrany města.
Obraz Ochránkyně města Brna je dodnes v držení augustiniánského řádu.“
Představení Černá Madona brněnská bude ve městě Brně a v Jihomoravském
kraji ojedinělou prezentací historie a lidí, kteří zde před 367 lety žili, bojovali a
pracovali. A právě poselství tehdejších obránců města, obyčejných lidí, kteří se
dokázali ve správnou chvíli vzepřít okolnostem a ubránit obrovské přesile, je
nesmírně cenným a zásadním poselstvím pro současnost.
Více na ndbrno.cz

Farní jarní splutí Svitavy … a letní voda…
Kolpingova rodina i letos organizuje tradiční farní splutí Svitavy - pro děti i rodiče.
Koná se v neděli 22. dubna, sraz v 9:30 hod. u nádraží.
Přihlášky do 15. dubna na kolping.blansko@seznam.cz. Z organizačních důvodů
nelze počet účastníků po uzávěrce rozšířit.

- 4Pro děti a mládež je splutí Svitavy vhodnou přípravou pro letní táboření s
vodáckým programem, které se bude konat předběžně v termínu od neděle 26.
srpna do soboty 1. září. Uzávěrka přihlášek ve středu 27. června.

INFORMACE
Charita na Blanensku 20 let …
Dosyta jen jednou!!
Existují pravidla, která jsou pro členy
katolické církve závazná. Můžeme je najít v
církevním právu. Možná není zbytečné zamyslet
se nad nimi i v dnešní moderní době. Blíží se
Popeleční středa, den, kterým začíná doba postní.
Pro katolíky se jedná o začátek přípravy na
slavení Velikonoc.
Pravidlo pro tento den zní: „Každý katolík
od osmnácti let do započetí šedesátého roku věku
je vázán (měl by) tento den najíst se dosyta jen jednou, a to bezmasé stravy.“
Všimněte si zvláště těchto spojení: “je vázán“ a „najíst se dosyta jen jednou“.
Osmnáct let mi bylo již dávno a tímto pravidlem se celý život snažím řídit. I
když si pamatuji, jak jsem zhltala k večeři buřta, když jsem byla za „totáče s
gymplem“ na lyžařském výcviku. Ale tehdy se nehodilo házet poživatiny do
koše zvláště z tmářských důvodů. Ale jak je tomu dnes? Jedná se vlastně o velmi
jednoduché pravidlo z hlediska konzumní a dietami prolezlé době, proč to tolik
rozmazávat!
Jenže pracuji jako ředitelka oblastní charity a nemohu neslyšet, že někteří
lidé, rodiny s dětmi, a zvláště samostatné matky s dětmi nejen v azylových
domech nemají na nákup potravin. Nechci zpochybňovat sociální systém a
vynášet výhody závislosti na sociálních dávkách, ale jíst se musí! I na Popeleční
středu jsme „vázáni“ najíst se dosyta alespoň jednou denně. A tak díky
obětavosti koledníků Tříkrálové sbírky a štědrosti mnoha dalších, můžeme
zakoupit základní potraviny a rozdělit je potřebným. Také kolegy z blanenské
charity něco napadlo. V letošním roce se pokusíme založit tradici, kdy na
Popeleční středu budou pracovníci a dobrovolníci rozdávat teplé jídlo pro ty,
kteří nemají šanci dostát pravidlům, kteří nemají ani jedno pořádné jídlo za den. I
zaměstnanci přispějí svojí darovanou troškou do mlýna.
Pro ostatní, kteří v takové situaci nejsou a mohou se rozhodnout, kdy a kde
se pořádně nají, je tu podle církevního práva v naší zemi povolena výjimka
záměny půstu za skutek zbožnosti či lásky.
Mgr. Jana Sedláková
ředitelka Oblastní charity Blansko

- 5Hromniční zima
Podpořte lidi bez přístřeší! Zapečené těstoviny můžete ochutnat i Vy a přispět
člověku v nouzi!
Místo: Blansko a Boskovice
Termín: 22. 2. 2012, 10:30 — 13:30h.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Těšit se je nejhezčí
Vrbacký, Petr
Toto svěží dílko nás opakovaně provede liturgickým rokem, což nám slovy autora
poslouží k tomu, abychom si znovu uvědomili, na čem stojí náš život, kam míří
naše naděje a znovu vyrazili na cestu, pokud přešlapujeme na místě. Cestou
liturgickým rokem najdeme spolehlivou radu, jak se správně těšit na Vánoce, v
postní době nám Petr Vrbacký na základě osobní zkušenosti poradí, jak se vyhnout
falešnému postu a variací na téma Velikonočního chvalozpěvu Exsultet vlije radost
a novou naději z Kristova vzkříšení. A ta by nám měla vydržet, abychom se
dokázali vymanit ze schizofrenie naší pozemské existence, když si začátkem
listopadu v zármutku připomínáme naše drahé, kteří nás předešli do radosti věčné.

Poklad
Příběhy k prvnímu svatému přijímání
Twardowski, Jan
Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí
zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života.
Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člověk prožíval
svaté přijímání s vírou: úžas, radost, trpělivé očekávání, čas na přípravu, ale i
soucit se slabostí druhého člověka. Neklade přehnaný důraz na očekávání
mimořádné události, ale připravuje děti (i jejich rodiče) na osobní setkání s
Kristem, s nímž budou kráčet po celý život.

Za zavřenou branou - legenda o svatém Martinovi
Ostermann, Petra, Kett, Franz
Obrazová kniha pro děti pojednávající o životě svatého Martina, obsahuje písně k
sv. Martinovi. Ke knize je přiložen návod na výrobu svatomartinské lucerny čajové svíce.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Popeleční středa - den přísného postu a udělování popelce
** 22. února 2012, 17:45, kostel

- 6Znamení 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
dovedou! Ušetřené prostředky máme věnovat do postní sbírky na chudé.

Setkání rodičů kněží a bohoslovců
** 17. března 2012, fara Lysice
Rodiče kněží a bohoslovců pocházejících z Blanenska a Boskovicka mají každé
dva roky setkání. Při mši svaté se modlí za tyto své dospělé děti a potom mají
možnost spolu pobesedovat.

„Pomáhat je v módě – tak pomozte i vy“
** 24. března 2012, od 15:00, Dělnický dům
Letos se koná již 5. charitativní módní
přehlídka. Hlavním organizátorem je mládež
sdružená do skupiny, zaštítěné naší farností,
s názvem Dealeři naděje. Modelky i
modelové všech věkových kategorií předvedou
kolekce ze second handu. Výtěžek z dražby
modelů a dalších hodnotných předmětů je letos
určen na pomoc sestrám salesiánkám, které
vedou základní školu v Albánii. Její ředitelkou
je sestra Michaela Kubíčková z Rosic.
Pomůžeme chudým dětem z hor, které jsou
bez prostředků, k získání základního vzdělání.
Souběžně proběhne i misijní burza s výrobky
Senior centra Boskovice, Černá Hora a
Městského Klubu důchodců Blansko a s
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 v knihovně v KD). Podrobnosti k akci na
www.prehlidka.bk.cz a také na facebooku.

Květný pátek ve Sloupě
** 30. března 2012, 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 - BRNO
** 31. března 2012, Brno – Petrov, katedrála a město
Na diecézní 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: www.brno.signaly.cz/aktualne
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Celostátní setkání mládeže – ŽĎÁR n.S.
K celostátnímu setkání mládeže, které se letos po dvou letech koná „u Otce
Vladimíra“, jsou další informace na https://zdar2012.signaly.cz/. Uzávěrka
přihlášek je koncem května, takže zatím je (relativně) čas na domluvu společné
výpravy.

Velikonoční svátost smíření
** 1. dubna 2012, 14:30 – 18:00, kostel a Katolický dům
Zpovídat bude přes 10 kněží v kostele i v Katolickém domě.

Zelený čtvrtek a Velký pátek pro školáky
** 5. – 6. dubna 2012, 8:30 – 12:00, kostel, fara, Katolický dům
Pro školáky je připraven program na celé dopoledne. Prostory podle počasí.

Zelený čtvrtek 5. dubna 2012
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 6. dubna 2012 – 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 7. dubna 2012
Adamov – 18:30 *** Blansko – 21:00 *** Olomučany – 18:00 (obřady se
pokusíme opět zajistit s O. Jiřím Palečkem z Babic)

Velikonoční neděle 8. dubna 2012 – žehnání pokrmů
Blansko – 7:00 a 8:45 *** Adamov – 10:45
Olomučany – bohoslužba slova 10:45

Jarní splutí Svitavy pro celou farnost!!
** 22. dubna 2012, 9:30, od nádraží v Blansku
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!! Bližší informace v článku.

Pouť mužů do Senetářova k sv.Josefu
** 1. května 2012, 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 v 14:00 mše svatá už i pro další rodinné příslušníky.
Muži svobodní i ženatí věnují tuto pouť modlitbě za své rodiny!!
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Slunovrat 2012
** 13. května 2012, od 14:30, sál Katolického domu
Tradiční přehlídka dětských divadel našeho okresu dozná letos změny. Plánujeme
redukci souborů v programu na dva, s tím, že další by dostaly šanci zase příští rok.
Dvě představení za odpoledne, to je dost na to, aby jednotlivé soubory mohly
bohatě využít svěřený tvůrčí prostor.

Kostelní NOC 2012
** 25. května 2012, 18:00 – 23:00, kostel
Původně jsme se chtěli letos s naším kostelem připojit k akci NOC KOSTELŮ,
protože však koliduje se slavností biřmování, rozhodli jsme se uspořádat o týden
dřív jakousi předochutnávku této akce. Velkým dílem se do organizace zapojí
studenti Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko a muzikanti z Adamova
s básníkem a akolytou Miroslavem Kučerou.

Diecézní pouť ministrantů
** 26. května 2012, Vranov u Brna
Hvězdicovitě budou putovat ministranti z celé naší diecéze na poutní místo
Vranov. Na začátku cesty, v jejím průběhu i závěru je čeká pestrý program. Bližší
informace na https://www.signaly.cz/diecezni-pout-ministrantu-na
VELMI zajímavé fotky z pouti ministrantů v roce 2006 jsou na
https://www.signaly.cz/fotky/12539 (poznáte se tam ještě?)

Noc kostelů - Adamov
** 1. června 2012, od 19:00, kostel sv. Barbory v Adamově
„Noc kostelů“ se koná podle rakouského vzoru. Adamov patří mezi průkopníky
této velmi zajímavé a působivé akce u nás. Také letos je připraven pro návštěvníky
kostela zajímavý a neotřelý program až téměř do půlnoci (více na
www.nockostelu.cz )

Biřmování a požehnání Centra svatého Martina
** 2. června 2012, od 10:00, kostel a areál fary
Slavnost je blíže popsána v článku. Podrobnější program bude ještě upřesněn.
Změny v časech i akcích jsou možné a budou včas ohlášeny! Chcete-li být
informováni pravidelně, objednejte si zasílání novinek na našem webu.
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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Dodatek:
Jako každý rok i letos odjelo více jak třicet dětí na pobyt v rámci jarních prázdnin
do Bedřichova. Užili si mnoho hezkých chvil jak při "celojarní hře" na téma "Po
stopách umění", tak i při bobování na sněhu. Ani velmi mrazivé počasí nemohlo
pokazit dobrou náladu během celého pobytu. Věříme, že načerpaná energie dětem
i celému realizačnímu týmu vydrží co nejdéle.

