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Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Jsme-li živi Božím duchem, dejme se také Duchem řídit.
(Gal 5,16-17.25)

Sedm darů Ducha svatého
Texty svatého Františka Saleského (1567- 1622)
Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a
podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony
jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto
přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se
téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz
11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen
neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně
řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.
Neboť za prvé moudrost
není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá se, jak
dobrotivý a laskavý je Bůh.
Za druhé rozumnost
není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a
pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala
Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v
jeho tvorech.
Za třetí vědění
naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to,
abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání
služby, kterou jsme povinni vůči Bohu.
Za čtvrté rada
je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími
a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit.
Za páté síla je láska,
jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat.
Za šesté zbožnost
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skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou.
Za sedmé a za poslední bázeň
není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat
před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.
POZVÁNKY
Světové setkání rodin
VII. světové setkání rodin se uskuteční ve dnech 30. května – 3. června 2012,
v italském Miláně. Tématem je Rodina – práce a slavení. Další informace k setkání
a přípravné katecheze na stránkách www.rodiny.cz
Rodinné centrum Blansko
Kurz efektivního rodičovství
Letní pobytový kurz pro rodiny s dětmi
Sloup v Moravském krasu, od 28. 7. do 4. 8. 2012
Pobyt je určen pro všechny, které zajímá efektivní výchova. Dopoledne kurz
efektivního rodičovství, samostatně hry a soutěže pro děti pod vedením
zkušených animátorů. Odpoledne je určeno pro volný rodinný program, středa je
volný den pro celodenní výlet. Ubytování v penzionu rodinného typu, sociální
zařízení společné na chodbě, koupaliště v areálu.
Cena (pobyt, stravování, program): oba rodiče - 6.700,- Kč , pouze jeden rodič
3.600,- Kč, děti do 3 let – 1.300,- Kč (bez nároku na lůžko a stravu), pro dítě od
3 do 12 let 3.000,- Kč (dětská porce)
Dovolená pro rodiny
Manželská abeceda pro každého
Luka nad Jihlavou, od 30. 6. do 7. 7. 2012
Pobyt je určen pro všechny manželské páry včetně seniorů, věk a počet dětí není
rozhodující. Dopoledne samostatný program pro manželské páry, hry a soutěže
pro děti pod vedením zkušených lektorů a animátorů. Odpoledne je určeno pro
volný rodinný program, středa je volný den pro celodenní výlet. Ubytování v
moderním penzionu rodinného typu, sociální zařízení na pokoji (nově
zrekonstruovaná budova) – k dispozici venkovní koupaliště.
Cena (pobyt, stravování, program): dospělí (starší 15 let)- 3.300,- Kč , děti od 3
let - 2.550,- Kč, pro dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu je cena 300,- Kč.
Sleva pro rodiny - při pobytu více dětí do 15 let věku je pro třetí a další dítě cena
snížena o 250,- Kč . Další podrobnosti na www.rcblansko.cz
Přihlášky a informace: milana.vykydalova@centrum.cz, mobil 736 60 64 68
Studium seniorů – U3V na MU Brno
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univerzitou při pořádání kurzu Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího
věku. Kurz je určen těm, kteří dosáhli nebo se přiblížili důchodovému věku a mají
alespoň středoškolské vzdělání, přednášky se konají v centru Brna. Přednášejí
pedagogové Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
Masarykovy univerzity i externí odborníci. Pro akademický rok 2012/13 je potřeba
přihlásit se co nejdříve, podrobnosti v příloze. Kontaktní elektronická adresa
<bioetika@bioetika.cz>, tel. 548 527 262. Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr,
CSc., koordinátor kurzu.
Návštěva Anselma Grüna v Brně
Ve dnech 1. – 3. června 2012 navštíví opět Brno Anselm Grün. Benediktinský
kněz a světoznámý autor knih o křesťanské spiritualitě se tentokrát zaměří na
evangelijní příběhy o uzdravení. Téma vychází z nové knihy P. Anselma, jejíž
předklad chystá Karmelitánské nakladatelství. Jeho návštěvu Brna připravilo
Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství.
Více informací o návštěvě A. Grüna naleznete na: www.biskupstvi.cz/pastorace
KOSTELNÍ NOC * pátek 25. května 2012
Vzhledem k termínové kolizi s Dnem farnosti 2.června se letos Blansko
nepřipojí k „Noci kostelů“, ale připraven bude o týden dřív projekt s názvem
KOSTELNÍ NOC. Zůstane tak možnost nenechat si ujít již tradiční Noc kostelů
v pátek 1.6. v Adamově. Turisté navíc letos přijdou o populární Muzejní noc
kvůli probíhající rekonstrukci zámku v Blansku. Ostatně – noční kostel nabídne
minimálně stejně nečekané zážitky jako noční zámek! Celá akce bude zdarma a
zájemci o ní budou dále podrobněji informováni. Organizátorem je spolu
s farností svatého Martina Střední škola gastronomická v Blansku.
A na co se tedy mohou hosté Kostelní noci těšit?
PROGRAM AKCE KOSTELNÍ NOC
18.45 – 19.00 ZAHÁJENÍ
Uvítání, úvodní proslovy, zvony
------------------------------------------------------------------------------------------------19.00 – 20.30 BLOK PRO DĚTI
19.00 – 19.30 pouštění vlaštovek z kůru
19.30 – 20.00 kostýmovaná prohlídka s překvapením, vč. scének
(setkávání turisty s historickými postavami)
20.00 - 20.30 čtení pohádek na dobrou noc
19.00 – 20.30 možnost navštívit dětské dílničky a zúčastnit se soutěžních her
------------------------------------------------------------------------------------------------20.30. – 23.00 BLOK PRO DOPĚLÉ
20.30 – 21.00 prohlídka s odborným výkladem

- 421.00 – 21.30 1. hudební vstup (skupina Barbaři), kombinovaný
s možností výstupu na věž
21.30 – 22.00 „Posvítíme si na oltář“ (program při ztemnění)
22.00 – 22.30 „Z dějin kostela“ (audiovizuální prezentace žáků)
22.30 – 23.00 2. hudební vstup (skupina Barbaři), kombinovaný
s možností výstupu na věž
23.00 – 23.15 slovo na dobrou noc, ukončení akce
20.30 – 23.00 možnost prohlídky výstavky o historii kostela a prezentací
------------------------------------------------------------------------------------------------18.30 – 23.30 nabídka občerstvení a ochutnávky mešního vína
Doufáme, že my, ale hlavně vy – návštěvníci, které tímto srdečně zveme – dáme
vzniknout nové pěkné tradici v našem městě. Těšíme se na Vás a nezapomeňte:
uvidíme se v pátek 25. května večer!!
Farnost sv. Martina Blansko
Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko
ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby
Elias Vella
Měl jsem mnoho povinností a spoustu práce
V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem
farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za
svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu srdce. Řekl jsem mu: “Potřebuji
osobní modlitbu, ale nenalézám na ni čas. Nevím, co mám dělat.” Ještě dnes si
pamatuji na jeho úsměv, když se mě zeptal: “Proč?” “Protože mám mnoho
práce”, odpověděl jsem. “Co vlastně děláš, jakým činnostem se věnuješ?” Začal
jsem jmenovat všechny aktivity, které jsem měl, ale během vyjmenovávání mě
zastavil a řekl: “Vidím, můj bratře, že máš spoustu práce, a proto ti nestačí
modlit se třicet minut, ale potřebuješ šedesát minut.” V duchu jsem doufal, že mě
povinnosti modlitby zprostí, ale místo úlevy mi doporučil, abych se modlil
dvakrát tolik!
Potom pokračoval: “Pro koho pracuješ?” A já jsem velmi jasně řekl: “Pro
Ježíše.” On mi odpověděl: “Ježíš nepotřebuje tvoji práci, on potřebuje tebe.”
To byl další moment v mém životě, kdy se mě Bůh dotkl. Byla to chvíle, kdy
jsem si uvědomil, že Ježíš netouží po mé práci, ale po mně. A hluboce jsem
pochopil potřebu modlitby ve svém životě.
Byl jsem přesvědčený, že Ježíšovi mnoho dávám, ale Ježíš nepotřeboval to, co
jsem pro něho dělal. On je Bůh, který nám řekl: “Tak i vy, až uděláte všechno,
co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme
byli povinni udělat’” (Lk 17,10).
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biřmování * požehnání Centra sv.Martina
Srdečně zveme velké i malé na DEN
NAŠÍ FARNOSTI!
Přivítáme Otce biskupa, biřmovance a
jejich kmotry a rodiny.
Poděkujeme za všechno, co se díky
Božímu požehnání podařilo vybudovat
pro děti, mládež, rodiny i seniory –
Centrum svatého Martina. Otec biskup je
požehná.
Na tuto významnou událost zveme také
kněze, kteří ve farnosti působili anebo z ní
pocházejí. Pozvěte i vy své rodiny a
známé.
PROGRAM DNE:
9:45 seřazení na dvoře fary, liturgický průvod do kostela s otcem biskupem
10:00 mše sv. s biřmováním
po mši sv. …společná fotografie na schodech kostela (kněží, biřmovanci)
…na farním dvoře požehnání Centra sv. Martina a závěr bohoslužby
12:00 – 13:30 oběd pro všechny na dvoře fary * na 300 míst k sezení * z jídelníčku: guláš, uzená krkovice, poutnická polévka, víno od bráchy atd)
12:00 – 15:00 živá hudba na dvoře * zábavný pořad na dvoře pro hosty i domácí
ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Pouť mužů malých i VELKÝCH do Senetářova
** 1. května 2012, Senetářov, kostel sv. Josefa
Všichni ženatí i svobodní z blanenského děkanátu jsou zváni pomodlit se u sv.
Josefa v Senetářově za své současné (i budoucí) rodiny!
Program: 7:37 pěší pouť z Jedovnic do Senetářova
10:00 v Senetářově přednáška pro muže (O.Pavel Konzbul)
12:00 oběd a zábava za kostelem
14:30 mše svatá i pro rodinné příslušníky
Z Blanska jede zvláštní autobus do Jedovnic: 7:10 u Billy, 7:15 u nádraží.

Otec Jiří Mikulášek – blahopřání k sedmdesátinám
** 4. května 2012, 17:45 hod., kostel
Mši svatou bude sloužit náš generální vikář a bývalý farář Otec Jiří Mikulášek.
Poděkujeme tak společně za léta jeho života i kněžské služby.

SLUNOVRAT 2012
** 13. května 2012, od 14:30 hod, Katolický dům
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Mateřského centra Rájec-Jestřebí, soubor Orla Čebín a soubor naší farnosti. Přijďte
i s dětmi a vnuky, pobavit se a povzbudit!

Setkání děvčat blanenského děkanátu – Ostrov
** 19. května 2012, Ostrov u Machochy
Všechny školačky a studentky jsou zvány na setkání, které bude zakončeno mší sv.
ve 14:00 hod. v Císařské jeskyni. Té se mohou zúčastnit i jejich rodinní příslušníci.
Odjezd je v 7:30 auty od fary v Blansku. Prosíme rodiče o pomoc s odvozem…

Kostelní noc v Blansku
** 25. května 2012, kostel a okolí
Podrobnosti viz v pozvánkách.

Pouť do Křtin a svátost biřmování!
** 26. května 2012, 18:00 hod, Křtiny
V předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého se sejdeme ve Křtinách. Odjezd
dvou autobusů je v 16:30 od Adastu. Jeden jede přes Lažánky a druhý přes
Olomučany. Pěší poutníci mají sraz ve 13:00 a jdou přes Klepačov.
Při mši svaté přijmou svátost biřmování od Otce Jiřího Mikuláška senioři
z celého děkanátu. Probíhá rok biřmování, a proto Otec biskup udělil výjimku těm
seniorům a nemocným, kteří by si už na delší přípravu netroufli. Svátost biřmování
má přijmout každý katolík!! Je to pomoc Ducha svatého k rozdávání dobra.
Informace obdrží zájemci o přijetí této svátosti
v pátek 4.května v 18,45 (po mši svaté) na Staré faře!!

Setkání ministrantů brněnské diecéze – Vranov
** 26. května 2012, Vranov u Brna
Ministranti ze všech farností půjdou pěšky z několika míst v okolí Vranova. Naši
mají sraz s brněnskými v Bílovicích nad Svitavou. Odjezd společně vlakem v 8:30
hod. Na Vranově bude sloužit mši svatou Otec biskup Vojtěch v 14:30 hod. Bližší
informace na https://www.signaly.cz/diecezni-pout-ministrantu-na

První svaté přijímání
** 27. května 2012, 8:45 hod, kostel
Letos doprovodíme v Blansku ke Stolu Páně 18 dětí. Prosíme o modlitbu a dobrý
příklad. Svátost smíření pro děti a příbuzné bude v sobotu 26.5. v 8:30 v kostele.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ + POŽEHNÁNÍ CENTRA SV. MARTINA
** 2. června 2012, 10:00 hod, kostel, farní dvůr
Otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování čtyřem desítkám farníků, kteří se po
dva roky připravovali. Po mši svaté se uskuteční požehnání areálu Staré i Nové
fary („Centrum svatého Martina“). Následuje pohoštění pro všechny přítomné!
Zahraje Pohoda a Martini band. Pozvání jsou i kněží, kteří v naší farnosti působili
a nebo z ní pocházejí. Otec Jiří při mši svaté poděkuje za 50 let života a 25 let
kněžství, jáhen Oldřich za 60 let života.
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14:30 do 18:00 hod v kostele.
Upozornění: v sobotu 2.6. odpadá večerní mše svatá!

Nežij vteřinou
** 9. června 2012, od 13:00 do 15:00 hod., areál Sloupsko-Šošůvských jeskyní
Policie ČR pořádá další ročník preventivně bezpečnostní akce (nejen) pro
motorkáře „Nežij vteřinou“.

Výlet dětí z náboženství
** 21. června 2012 ** odjezdy auobusu: 8:00 nádraží, 8:10 Benzina, 8:15 AVAX
Děti, které letos navštěvovaly náboženství, jsou zvány na výlet! Navštívíme
zajímavosti a prožijeme dobrodružství v Boskovicích, Vískách, Letovicích.
Přihlášky obdrží děti v náboženství. Návrat v odpoledních hodinách.

Cyrilometodějská pouť v Lažánkách
** 1. července 2012, 10:30, kaple v Lažánkách
Také letos je v Lažánkách díky spolupráci s Veveráky, hasiči a dalšími
dobrovolníky připraven sváteční poutní den. Začne mší svatou v 10:30 a bude
pokračovat nad kaplí od 14:00 poutní zábavou.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
** 5. července 2012 ** Velehrad, Blansko, Adamov, Olomučany
V předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje se na Velehradě koná tradiční
„Večer dobré vůle“. V den slavnosti budou bohoslužby: Adamov 7:00, Blansko
8:30 a Olomučany 10:00 hod. V Olomučanech bude v 16:00 požehnání hasičského
pohotovostního vozu v rámci oslav výročí SDH Olomučany.

Charismatická konference
** 11. – 15. července 2012, BVV Brno
Katolická charismatická konference 2012 se uskuteční opět na výstavišti BVV v
Brně. Motto konference bude: „Máme proč se veselit a radovat“ (Lk 15,32).
Hlavním hostem bude P. Daniel Ange, známý francouzský kněz, zakladatel
evangelizační školy "Jeunesse-Lumiére". Osobně se s ním zná Otec Petr Beneš…
Těm, kdo ji ještě nezaregistrovali, doporučujeme, aby se včas zaregistrovali…

Křtiny-Sloup-Blansko-Vranov-Adamov-Křtiny
** 25. července 2012 ** pěší Svatojakubská pouť
Otec Jan Peňáz opět zve na celou nebo i na část pěší svatojakubské pouti po
posvátných místech našeho děkanátu od východu slunce do jeho západu…

Tradiční pouť do Sloupa
** 12. srpna 2012, 10:30, Sloup
Před slavností Nanebevzetí Panny Marie jsme zváni na farní pouť do Sloupa. Pěší
mají sraz v 8:00 u pařeza.

Setkání mládeže ČR + Diecézní setkání rodin = DEN SPOLU!
** 14. – 19. srpna 2012, Žďár nad Sázavou - klášter
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na https://zdar2012.signaly.cz/ Uzávěrka přihlášek je koncem května. Společně se
domluvíme jen na cestě z farnosti.
Co se týká rodin (9. diecézní pouť rodin – 18. 8. 2012), pořadatelé prosí o
nezávaznou přihlášku, kvůli představě o počtu túčastněných a zajištění programu,
na webových stránkách Celostátního setkání mládeže http://zdar2012.signaly.cz

Salza – vodácký týden
** 27. – 31. srpna 2012 ** informativní schůzka 15.6.2011 v 18:45 na Staré faře
Táboření u řeky Salzy s vodáckým a turistickým programem pro mládež od 12-ti
let, vhodné pro začátečníky i pokročilé. Naše týdenní putování zahájíme
prohlídkou kláštera Zwettl. Pro zbytek týdne se utáboříme v kempinku ve
Wildalpen. Uzávěrka přihlášek 27.6.2012.

Adorační den
** 2. září 2012 – Blansko a 3. září 2012 – Adamov
V tyto dny jsme vázáni nepsanou úmluvou modlitby za ostatní farnosti naší
diecéze. V ostatní dny se totiž zase někde v diecézi modlí za nás. Po celý den proto
bude v kostele otevřeno k modlitbě a adoraci.

Garden party
** 7. září 2012 ** Farní dvůr
V červnu se letos garden party konat nebude (nahradí ji setkání farnosti při svátosti
biřmování a požehnání Centra svatého Martina v sobotu 2.6. !). Zahájíme až na
první pátek v září školní rok 2012-13. Občerstvení zajištěno, zahraje Pohoda!

Tradiční pouť na Vranov
** 8. září 2012 ** 18:00, Vranov
Přiďte na Vranov, vyprosit si Boží požehnání 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
** 8. – 9. září 2012 ** kostely Blansko, Adamov, kaple Spešov
V rámci European heritage days jsou zpřístupněny nejrůznější kulturní památky.
Zajišťujeme průvodcovskou službou v kostelích Blansko, Adamov a Spešov.
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

