
Malé zamyšlení pro rodiče na prázdniny
Až budete během léta vzdychat, co ten váš kluk zase provedl či 

neprovedl, až mu budete mít sto chutí pořádně vynadat nebo ho dokon-
ce chytit za límec a pořádně s ním zatřást, vzpomeňte si na tuto prosbu:

Bože, ať má můj syn potíže! 
Daruj mi syna, ó Pane, jenž bude tak silný, aby vždy věděl, v čem 

je slabý, a statečný natolik, aby si uměl přiznat vlastní strach.
Daruj mi syna, jehož touhy nebudou mít vrch nad jeho skutky. 

Veď ho, prosím, nikoli cestou klidu a pohodlí, ale stezkou zátěže, ostny potíží a výzev k boji. 
Dej, ať se naučí čelit bouřím, ale obdař ho soucitem s těmi, kdož pod jejich náporem padnou. 

Daruj mi syna čistého srdce a vznešených cílů; syna, jenž ovládne sebe dřív, než se pokusí ovládat 
druhé; jenž zamíří do budoucna, a přesto nikdy nezapomene na minulost. 

A až toto všechno mu dáš, modlím se k Tobě, ó Pane, přidej mu smysl pro humor, aby i když 
bude sebevíc vážný, sám sebe vážně nebral. A pak já, jeho otec, troufnu si špitnout: 
“Nežil jsem nadarmo”.

Modlitba starostlivého otce z knihy “Kup si los” Briana Cavanaugha

Vážení rodiče, sestry a bratři,

na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší 
péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolo-
vé posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké 
přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale 
třeba i šestnáctiletí. Ježíš se raduje z blízkosti všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají 
důležitý úkol: prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl       
v jejich rodině konat své dílo.

Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce nábožen-
ství, při poznávání základů křesťanství. Je to důležité, vždyť nedůvěra k církvi je v naší společnosti 
způsobena především velikou neznalostí základních pravd o Bohu a církvi, která někdy překvapuje 
i u lidí vzdělaných. Mladí lidé by se měli dozvídat o smyslu života, o Boží lásce, která v Kristu 
přišla na svět, o hříchu, který můžeme s pomocí Boží překonávat, o následování Dobrého pastýře, 
našeho Pána Ježíše Krista.

Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, ale také se spolužáky,   
s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní zakotvení důležité zvláště v době 
dospívání. Náš Pán řekl: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 
nich. Církev je společenství! Společně se učíme pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhé-
mu, vytvářet přátelské vztahy, společně směřujeme do Božího království. Proto je užitečné navázat 
na školní rok vhodným prázdninovým setkáním, křesťanským táborem či chaloupkou, kde je 
možné sdílet svou víru s ostatními.

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ
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Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidelnou účast 
na mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna člově-
ka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Není 
proto správné připravit dítě na první svaté přijímání, a pak připustit, aby se s Pánem Ježíšem již 
nesetkávalo. Při každé mši svaté nasloucháme Božímu slovu, můžeme přijímat Pána Ježíše            
v eucharistii, potřebujeme požehnání do dalších dnů. Vždyť cesta následování Dobrého pastýře 
vede až do Božího království.

Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou a způsobem 
života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete důraz na hodnoty, kterými svět opovrhuje, 
nebo je považuje za zbytečné. Církev od rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat 
vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve 
Boží království, ostatní vám bude přidáno. Všechny možné kroužky, různé aktivity, sport a další 
mohou být užitečné, ale ne na prvním místě. Pokud nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na 
náboženství nebaví, udělejte všechno proto, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo. Není správné 
být otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že nás nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče 
žijí tím, co doporučují, zda to nejsou jenom slova.

Bůh vám k tomu žehnej, stojíme za vámi a žehnáme vám!

Vaši čeští a moravští biskupové

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kdo se v právě končícím školním roce věno-
vali v naší farnosti zejména dětem a mládeži v různých kroužcích, vyučování náboženství a růz-
ných aktivitách. Pán ať vám všem odplatí. 

Podobně i poděkování všem spolupracujícím organizacím a sdružením, bez jejichž vstřícnos-
ti by tato služba naší farnosti byla mnohem obtížnější!

V sobotu 20. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále v Brně z rukou biskupa Vojtěcha 
Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze: Jiří Janalík z farnosti Telč, Jaroslav 
Laštovička z farnosti Jimramov, Tomáš Žižkovský z farnosti Brno – Žabovřesky a Marek Husák    
z farnosti Mikulov. 

Jaroslav Laštovička byl v naší farnosti na praxi o prázdninách 2014 a Tomáš Žižkovský bude 
u nás na praxi letos: v týdnu 22.-27.6. a 7.-13.9.2015.

V sobotu 27. června 2015 v 9.00 hodin přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou 
biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení sedm jáhnů brněnské diecéze a jeden z Řádu kapucínů: 

Marek Coufal z farnosti Mašovice, 

V neděli 21. června 2015 proběhne ve farnostech brněnské diecéze sbírka na podporu boho-
slovců. Tato finanční částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře 
v Olomouci, kde se bohoslovci brněnské diecéze připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na 
exercicie seminaristů, kterých má v tomto školním roce brněnská diecéze dvacet dva.

Poděkování

Informace

Jáhenské svěcení v brněnské diecézi 2015 

Svěcení dál přijme premonstrát Petr Pavel Severin, O.Praem.

Kněžské svěcení v Brně 2015 

Zdeněk Drštka a Tomáš Fránek z farnosti u katedrály      
sv. Petra a Pavla, Sylvester Jurczak z farnosti Žďár n. S. II (rodem Zamosc, Polsko), Jaroslav 
Rašovský z farnosti Třebíč- Jejkov, Lubomír Řihák z farnosti Dubňany, Jakub Tůma z farnosti 
Třebíč-město a kapucín Cyril Josef Komosný, OFMCap. z farnosti Dolní Bojanovice.

SBÍRKA na podporu bohoslovců brněnské diecéze 



Z naší farnosti postupuje v akademickém roce 2015-16 do 2. ročníku Martin Mokrý,          
do 1. ročníku Jirka Dyčka. V jáhenské praxi ve Fryštáku pokračuje jáhen Jenda Musil a v Olomouci 
se připravuje na vstup do kongregace Sester Ježíšových (SSJ) Jiřinka Čípková z Olomučan. Do 
přípravy ke kněžství se v řeholní rodině jezuitů chce zapojit Vojta Fojt z Těchova.

Prosím všechny o stálé modlitby za ně všechny!

Adorace v kapličkách naší farnosti za obnovu víry v naší farnosti 
Již se nám osvědčilo, že během roku se po celý jeden den konala v některé z kaplí naší farnosti 

celodenní modlitba (adorace) před vystavenou eucharistií. Jejím cílem je spojení s celou farností    
a modlitba za obnovu víry v našich rodinách a také za dar víry v našich obcích. Rozpis: 5. 7. 
Lažánky (12-15h) * 1. 8. Ráječko (8-12h) * 5. 9. Olešná (10-15h) * 3. 10. Horní Lhota (8-12h).

KURZY:

Kurz Služba ve farnosti
Je to pokračovací vzdělávací kurz pro ty, kteří absolvovali Teologický kurz nebo katechetický 

kurz v minulosti nebo některou z teologických fakult a budou podávat ve farnostech (v kostele 
nebo u nemocných) svaté přijímání, budou při liturgii číst Boží slovo, povedou bohoslužbu slova 
bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz bude probíhat formou čtyř sobotních inten-
zivních setkání (23. 1., 6. 2., 20. 2. a 12. 3. 2016) v Brně na Petrově 2. Přihláška do kurzu je na 
stránkách Pastoračního střediska   v rubrice [Vzdělávání].

Paralelně s tímto kurzem probíhá postupně v jednotlivých děkanstvích Kurz pro 
spolupracovníky ve farnosti, který nemůže obsáhnout tolik látky jako výše uvedený kurz, ale je 
dostupnější těm, kteří nemohou absolvovat z časových a jiných důvodů Teologický kurz 
s kurzem Služba ve farnosti (dohromady asi 1,5 roku).

Převzato z informací Brněnského biskupství
Kurz Katecheta

Ve školním roce 2015-16 uspořádá Biskupství brněnské kurz Katecheta. Je určen těm, kdo 
chtějí (po dohodě s duchovním správcem) pomáhat ve farní katechezi, věnovat se vedení minist-
rantů či jiných skupin ve farnosti. Přihláška do kurzu Katecheta s podrobnějšími informacemi je ke 
stažení  na   v rubrice [Vzdělávací kurzy]).

Předpokladem pro přijetí do kurzu Katecheta je absolvování Teologického kurzu nebo jiného 
druhu teologického studia. Po konzultaci s Diecézním katechetickým centrem je možné postup 
obrátit: (nejprve  kurz Katecheta  a v následujícím roce teprve kurz Teologický).

Převzato z informací Brněnského biskupství
Animátorský kurz 2015-2017

Pozvání pro mládež do DCŽM v Osové Bitýšce na animátorský kurz! Z naší farnosti s ním 
mají výbornou zkušenost Jirka Mrázek a Vojta Fojt. Na kurzu mohou mladí od 14 let  poznat více   
o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. 
Setkání probíhají o deseti víkendech během dvou let. Kurz začíná od září 2015.

Více podrobností a přihlášky na www.brno.signaly.cz 

Převzato z informací Brněnského biskupství

Národní eucharistický kongres 
Naši biskupové zvou farnosti k obnově úcty a vztahu k eucharistii. Vrcholem tohoto úsilí bude 

Národní konference o eucharistii , která se uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu ve dnech 
15. - 17. října 2015. Padlo rozhodnutí, že každá diecéze může vyslat na tuto konferenci dvacet 
účastníků, naše děkanství tedy vysílá jednoho.

www.pastorace.biskupstvi.cz

www.kc.biskupstvi.cz

http://www.pastorace.biskupstvi.cz
http://www.kc.biskupstvi.cz


Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. 10. 2015. V Brně na náměstí Svobody bude           
v 10:30 hod. hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabíd-
kou doprovodných programů v centru Brna. Také v pátek večer budou doprovodné programy. Naše 
farnost objednává na sobotní mši svatou místenky, které budou - jakmile je obdržíme - k dostání     
v sakristii.

Převzato z informací Brněnského biskupství

POZVÁNKY - od nás

Rodinné centrum Blansko: Dovolená pro rodiny - Kurz efektivního rodičovství 
Místo konání: Karlov pod Pradědem (Jeseníky)
Termín: od 18. 7. 2015 (sobota od večera) do 25. 7. 2015 (sobota do oběda)
Program: Týdenní pobyt určený pro všechny manželské páry, věk a počet dětí není rozhodují-

cí.  Dopolední program je oddělen pro rodiče a děti. Rodiče se společně s lektory věnují výuce 
efektivního rodičovství. Děti pod vedením animátorů hrají hry, chodí na výlet, soutěží a užívají si 
legraci přizpůsobenou věku. Volný čas: Odpoledne je určeno pro volný rodinný program. Středa je 
rodinný den, tj. od rána rodina prožívá čas společně.

Cena (ubytování, strava, výuka, program pro děti): Dospělí - 3 700,- Kč (celá porce), Dospělí 
- 3 000,- Kč (poloviční porce), Děti do 12 let - 2 500,- Kč (poloviční porce), Děti (bez nároku na 
lůžko a stravu) – 1 000,- Kč. Sleva pro rodiny: Pokud se pobytu zúčastní více dětí do 15 let věku, 
potom je pro třetí a další dítě cena snížena o 400,- Kč. 

 Cílem kurzu je předat rodičům informaci, že dítě je člen rodiny, který má svá práva a povin-
nosti. Rodič je člověk, který by měl být dítěti průvodcem během života, ukazovat mu směr, stanovit 
pravidla, řád a vést dítě k zodpovědnosti za své činy. Metoda efektivního rodičovství vychází         
z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost 
všech členů.  V tomto výchovném systému významnou roli pochopení vlastních dětí i sama sebe, 
jejich i svých negativních projevů a emocí. Přihlášky a informace: ,  
774 276 256,  , 736 60 64 68.

Letní aktivity outdoorového klubu Kolpingovy rodiny 
V letošním roce opět plánujeme řadu akcí pro děti a mládež. Přihlášky posílejte na mail 

kolping.blansko@seznam.cz. Podrobnosti k jednotlivým akcím na www.kolping.uvadi.cz          
na nástěnce a na farním webu www.farnostblansko.cz

Od konce dubna jezdíme do loděnice do Rájce, kde si půjčujeme kánoe, vesty, pádla               
a vodácké helmy a vyrážíme proti proudu Svitavy, pak zase zpět. Řeka je zde klidná, takže se 
můžeme bez potíží učit ovládat loď.Všechny děti si už vyzkoušely kormidlování a všem to již 
pěkně jde. Vychutnáváme si také nádhernou přírodu, neboť v tomto období kvetou a voní kolem 
řeky rozličné keře a stromy. Je to prostě idyla... Chvála Pánu za to!

V červnu se chystáme na víkedové lezení na skalách a o prázdninách (16.-21.8.) jedeme 
tábořit do hor u řeky Salzy. Přihlášky do 26.6. - ještě jsou volná místa.

POZVÁNKY - odjinud

Festival Kefasfest je open air festival na nádherném místě bývalého kláštera Rosa coeli          
v Dolních Kounicích v prvních dnech letních prázdnin. Čtvrtý ročník křesťanského festivalu 
Kefasfest se uskuteční o víkendu od 26. do 28. června 2015.

Kefasfest je prostor pro kvalitní domácí i zahraniční hudbu, divadlo a kulturu. Kefasfest         
v různorodosti hudebních (pop, rock, folk, dance, worship, funky, gospel a pod.) a divadelních 
žánrů chce představit moderní křesťanskou kulturu a její radostné poselství.

v.zachovalova@seznam.cz
milana.vykydalova@centrum.cz

KEFASfest * 26. - 28. 6. 2015

mailto:v.zachovalova@seznam.cz
mailto:milana.vykydalova@centrum.cz


Pod heslem Mnoho cest, jedno ohnisko jsou vítáni všichni ti, co mají rádi dobrou společnost a 
pozitivní atmosféru. Festival je místem přátelských setkání, které mu dávají atmosféru rodiny. 
Množství dobrovolníků vytváří rodinu, která spoluvytváří festival. Součástí festivalu je také 
bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie: výstavy, filmy, workshopy, přednášky 
na aktuální témata, sportovní vyžití (např. jednokolka, plavba na řece Jihlavě). Relaxaci můžete 
také zažít v baru, čajovně či v kafírně u Jurise.

Na festivalu vystoupí letos také náš MARTINIband, a to v sobotu 27.6. od 9:00, kdy zahájí 
sérii vystoupení farních schol.

8. - 12. 7. 
„S láskou na něj pohleděl!" (Mk. 10,2)

Letošní 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat 8. až 12. července 2015 
v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Konference začíná ve středu 8. července v 19:00 hodin 
mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch 
Cikrle. Ve středu se bude také provádět registrace na konferenci, a to od 12:00 do 21:00 hodin         
v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV. Zahraničním hostem letošní konference bude 
Michelle Moran. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. 
Podrobné informace, program a on-line přihlašování na http://konference.cho.cz/  

Přihlašování přes internet bude ukončeno 22. června 2015 ve 12:00 hodin.

MAMREtýden pro mládež * 23. - 28. 8. 2015
Diecézní centrum života mládeže zve do Osové Bitýšky prožít společně týden na konci 

letních prázdnin. Zváni jsou mladí od 12 do 18 let. Součástí programu jsou hry, fotbal,volejbal, 
filmy, výlety do přírody, slavení mše svaté, modlitby, adorace a hlavně být tu společně. 

Přihlášky:  

Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky, se na náměstí 
připravuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14:00 hodin požehnat 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Autorem 3,5 metru vysokého památníku je akademický sochař 
Otmar Oliva. Architektem konceptu celého památníku je ing. arch. František Zajíček. 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

Spravedlivý riskuje,  Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii
Alberto Tronchin

Karel Weirich pracoval jako novinář, stenograf a účetní. Od roku 1935 působil jako vatikán-
ský korespondent ČTK. Během druhé světové války se mu z Říma podařilo jedinečným způsobem 
organizovat pomoc pro pronásledované Židy pocházející z Československa. Ohniskem jeho 
aktivit byl koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii, kde bylo zadržováno několik set 
československých Židů, pasažérů ztroskotané lodi Pentcho, jež mířila do Palestiny. Sám Karel 
Weirich kvůli tomu skončil v koncentračním táboře, ale před smrtí ho zachránilo osvobození 
tábora Američany a konec války.  

Oheň lásky, román o Janu od Kříže
José Louis Olaizola

Životopis učitele církve sv. Jana od Kříže (l542–1591) začíná netradičně ještě před seznáme-
ním Janových rodičů. Poté líčí vlastní seznámení i život nejmladšího z jejich tří synů, Juana, dnes 

Katolická charismatická konference *  2015

Památník svaté Zdislavy v Křižanově

mamre@seznam.cz

mailto:mamre@seznam.cz


známého jako svatý Jan od Kříže (1542–1591). Tento zapálený muž proslul vroucí láskou ke 
Kristu, kterou lze vyčíst z jeho duchovních spisů. Usiloval také o reformu karmelitánského řádu, na 
níž úzce spolupracoval s Terezií od Ježíše. Mezi svými spolubratry přitom však narážel na odpor, 
který ho málem stál život. Román autor vhodně prokládá citacemi z Janova beatifikačního procesu. 
.

Knihy můžete objednat na . 

UPOZORŇUJEME, že Karmelitánské nakladatelství má své Knihkupectví Tomáše 
Špidlíka otevřeno také v Boskovicích na náměstí! Tam lze zakoupit i další náboženské předměty, 
jako například křestní svíčky a roušky, apod.

VZPOMÍNKY
Milí farníci, v dalších číslech našeho farního časopisu bychom rádi uveřejnili vzpomínky na 

některé kněze působící během let ve farnosti. Tu naši velkou a otevřenou farní rodinu nám mnozí 
závidí. Vy starší si jistě pamatujete P. Ludvíka Gazdu, který vzkřísil k životu scholu, ministranty a 
pro mnohé byl povzbuzením na jejich duchovní cestě. A právě o něm bychom rádi napsali článek. 
Našli jsme fotografie i první útržky z jeho působení ve farnosti. Ale chceme-li i mladším představit 
tohoto muže velkého ducha, potřebujeme více příspěvků. Napište, prosím, na adresu redakce 
Pláště, své vzpomínky. Nebo mi je předejte osobně.

Za vaše příspěvky děkuji. P. Šamonilová, redaktorka

Letos v červnu by oslavili naši jáhni – František Klíč a Oldřich Němec – 20. výročí jáhenské-
ho svěcení. I když už František není 15 roků mezi námi, mnoho lidí si jej pamatuje a mnozí z nás 
mohou z jeho příkladu čerpat dodnes.

S Františkem jsem se úzce sblížil po smrti mého bratra Toníka v roce 1977 (byli totiž               
s Františkem velcí přátelé). V té době jsem se také seznámil s třetím řádem sv. Dominika díky 
setkání s Otcem Albertem Benešem a spolu s dalšími přáteli jsme se stali v roce 1979 terciáři tohoto 
řádu. V tomto období i celé naše rodiny trávili společně hodně času. Mohu říci, že za svého zemře-
lého bratra Toníka mi Pán poslal bratra Františka, který mi velmi mnoho pomohl v mém růstu k víře 
jak radami, tak i osobním příkladem. 

Celé toto mé formační životní období pak vyústilo v nabídku církve k teologickému studiu a 
přípravě na trvalé jáhenství v roce 1983. Po souhlasu manželek jsme s Františkem a několika 
dalšími zahájili tajné teologické studium. Velkou předností tohoto studia bylo, že se nám věnovaly 
veliké osobnosti tehdejší církve, které se samozřejmě pro nepřízeň komunistické totality nemohly 
veřejně angažovat. Setkání s těmito otci nám otvíralo nejen teologii, ale velmi nám pomohlo          
k celkovému životnímu rozhledu a hlavně stanovení si priorit a smyslu života. 

Tehdy František prožíval mnohé zdravotní problémy. Přesto nikdy neztrácel životní optimis-
mus. Jako invalidní důchodce pomáhal kněžím i farníkům službou ve farní kanceláři. Pro spoustu 
lidí přicházejících na faru byl František prvním kontaktem s církví. Mnozí ho pak vyhledávali 
častěji a rádi dodnes vzpomínají na setkání či setkávání ve farní kanceláři. 

Po pádu komunistické totality a po legalizování našeho studia jsme pak byli 24. června 1995 
otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem vysvěceni na jáhny. Právě v tomto období jáhenské služby 
jsem mohl zakusit, co to znamená společenství. Nejen společenství jáhnů (díky Františkovi), ale     
i společenství farnosti a celé církve. Na těchto krásných pět roků do Františkovy smrti nikdy 
nezapomenu. I když si Pán povolal Františka k sobě na věčnost (20.6. 2000), přesto cítím a věřím, 
že František je nablízku nejen mně, ale i celé farnosti, a že s ním stále tvoříme jedno společenství     
v Kristu.

www.ikarmel.cz

Vzpomínka na spolubratra od jáhna Oldřicha

jáhen Oldřich Němec
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Malá vzpomínka farníků  
František se uměl zvláštně, šibalsky, 

usmívat a jeho způsob humoru se taky 
nedá snadno zapomenout. Na to si 
vždycky vzpomenu při setkání s 
Františkem mladším, který je na něho v 
tomto hodně podobný. 

Z doby, kdy František ještě nebyl 
jáhen (za „totáče“) si pamatuju na biblické 
hodiny, které vedl. Dobře znal starozákon-
ní dějiny včetně dobových reálií a předná-
šel nám je v jejich (Klíčových) bytě. Ta spolča musela fungovat podle zásad konspirace – scházeli a 
rozcházeli jsme se postupně a na různé strany, abychom nebudili podezření z nedovoleného shro-
mažďování. Myslím, že tajní o této aktivitě věděli (přece o nás „věděli i to, co jsme my sami nevě-
děli“), ale nepamatuji si, že by někomu dělali problémy. I když … 

S Oldem jsem se seznámil jako –náctiletý, a to spíš přes jeho bratra Jendu (dnes Otce 
Damiána). Že jsou oba dominikáni, jsem se dozvěděl až mnohem později, když jsem se zúčastnil 
exercicií, které probíhaly v kostele sv. Martina. Víc jsem se s Oldem skamarádil ve svých 17, když 
jsem se připravoval na svátost biřmování, co ji udílel Ludvík Horký v Jedovnicích, a Oldu jsem si 
vybral za kmotra. A musím říct, že se kmotrovství zhostil vždycky na jedničku. Když Olda stavěl 
dům v ulici Nad Žlíbkem, vzal mě o prázdninách jako helfra – a bylo to jako placená brigáda. Jako 
studentovi se mi vždycky nějaké peníze hodily, a tak to bylo oboustranně výhodné. A musím při-
znat, že to se mnou neměl vždy jednoduché – já jsem byl vždycky trochu hračička a tak mě musel 
usměrňovat, abych nenadělal nějakou škodu.   

  Ing. Petr Matuška

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Svátost smíření - zejména pro školáky a studenty!

** 25. června 2015 ** 14:30 - 17:45 ** Blansko

Na závěr školního roku a jako přípravu na prázdniny by měli zejména školáci a studenti 
přijmout svátost smíření. Zpovídat budou tradičně kromě Otce Jiřího také kněží: z  Černé Hory 
(O.Vladislav Valentík), Petrovic (O. Miroslav Němeček) a Vranova (O.Karel Hanslík, OM). 

Kněžské svěcení v Brně
** 27. června 2015 ** 9:00 ** Brno

Seznam novokněží a jejich primičních mší svatých je v Katolickém týdeníku č. 25. 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
** 4. - 5. července 2015 ** Blansko, Velehrad, Mikulčice

V předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje se na Velehradě koná tradiční „Večer dobré 
vůle“. V den slavnosti bude na Velehradě hlavní mše svatá v 10:30 hod. Před ní slouží tradičně mši 
svatou letošní novokněží. V Blansku bude mše svatá v 17:55 a v Adamově nebude. 

** 5. července 2015 ** 10:30 a 14:30 ** Lažánky

Také letos jsou v Lažánkách díky spolupráci s aktivem Lažánečtí a dalšími dobrovolníky 
připraveny hody! V 10:30 mše svatá v kapli, od 12:00 do 15:00  adorace za farnost (rovněž v 
kapli)  a od 14:30 do 18:00  Pohodové odpoledne pro rodiny  na prostranství  nad kaplí. 

Cyrilometodějské hody v Lažánkách



Tradiční pouť do Sloupa
** 16.  srpna 2015 ** 10:30 **  Sloup

Tradiční zásvětná pouť naší farnosti k Panně Marii do Sloupa ke slavnosti jejího Nanebevzetí. 
Pěší mají sraz v 7:30 u pařeza.

Diecézní pouť rodin
** 29. srpna 2015 ** Žďár nad Sázavou - klášter

Rodiny jsou zvány na své setkání s dalšími z celé diecéze. Po mši svaté bude následovat 
bohatý program v celém areálu . Všichni jste srdečně zváni! Naše děkanství vypraví opět autobus 
pod vedením jáhna Oldřicha. Přihlaste se, prosím, v hojném počtu!

OSLAVA  JUBILEA  našich kněží
** 2. září 2015 ** 17:45 ** Blansko

V tomto roce slaví svá životní i kněžská jubilea kněží, kteří mají svůj život spjatý s naší far-
ností: O. Josef Chyba (55 od nar./28 od svěc.), O. Vladimír V. Záleský (50/24), O. Pavel Kafka 
(41/15), O. Tomáš Caha (40/13), O. Pavel Lazárek (38/10), O. Oldřich Chocholáč (40/11).

 Chceme je k nám pozvat na mši svatou ke společnému poděkování.

Adorace za diecézi 
** 3.  a  4. září 2015 ** Blansko a Adamov

Každoročně připadá na farnost Blansko (3. září) a na farnost Adamov (4. září) čestná povin-
nost modlitby-eucharistické adorace za ostatní farnosti naší diecéze. Zapojte se, prosím!

Garden party
** 4. září 2015 ** Centrum sv. Martina

Srdečně zveme na společné zahájení školního roku.  

Tradiční pouť na Vranov
** 5. září 2015 ** 18:00 **  Vranov

Tradiční zásvětná pouť farnosti na Vranov. Prosíme o Boží požehnání do nového školního 
roku.  Pěší mají sraz ve 14:00 u fary, autobus pojede v 16:30 od Adastu.

Dny Evropského (kulturního) dědictví
** 12. - 13. září 2015 ** kostely Blansko, Adamov, kaple Spešov

V rámci European heritage days jsou zpřístupněny nejrůznější kulturní památky. 
Zajišťujeme průvodcovskou službou v kostelích Blansko, Adamov a Spešov.

Národní eucharistický kongres

** 15. - 17. října 2015 ** Brno

Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně na biskupském gymnáziu ve dnech  
15. - 17. října 2015. Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. 10. 2015. V Brně na náměstí 
Svobody bude v 10:30 hod. hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi 
bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. 


