Plášť svatého Martina
občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku
Kontakt: 608405990 * www.farnostblansko.cz

Číslo 2 * Ročník 12 * Prázdniny 2017
Akce “Noc kostelů” vznikla v Rakousku a jejím cílem
bylo pozvat do kostelů i ty, kteří do nich pravidelně a nebo
vůbec nechodí. Postupně se rozšířila do mnoha evropských
zemí. Dnes je jejím cílem zprostředkovat co nejsrozumitelněji křesťanská témata široké veřejnosti.

PROGRAM:

15:00 17:30 Ve stínu - staré věže
Zábavně naučný program pro děti, inspirovaný historií, na farním
nádvoří a zahradě. Od 16 do 17 kurz aranžování pro děti
s profesionálem. Vazbami pak bude vyzdoben kostel.
15:00 19:00 Prohlídky věže - svěže
Prohlídky věže kostela: zvon Poledník, vyhlídka z věže. Od 16 do
17 hod. soutěž pro děti o nejrychlejší zdolání 89 schodů ve věži
(6 kategorií). Vyhlášení při bohoslužbě.
15:00 21:00 Klavír na dvoře - kuře v komoře
Posezení s občerstvením na farním nádvoří. Návštěvníci mohou
využít místní klávesy a kytaru a sami zahrát pro potěšení své
i ostatních. Od 16 hod veřejná zkouška Martini bandu.
17:45 18:30 Bohoslužba - pro děti
Bohoslužba slova - přizpůsobená dětem. Květinová výzdoba od
dětí, písně s Martini bandem, vyhlášení odpoledních výsledků.
19:00 22:00 Ticho - jako v kostele
Zaposlouchejte se do prastarého ticha kostela. Zahájí písně
a modlitby mladých. Po půlhodinách modlitba za úmysly
návštěvníků. Souběžně možnost rozhovoru s knězem v kapli.

Kostel 3D
Děkujeme Lukáši Němcovi, který ve spolupráci s Pavlem Buchlovským ml. vytvořil velmi
kvalitní barevný 3D model našeho kostela. V rámci Noci kostelů bude nabídnut nejen dětem, ale i
dospělým hračičkům, kteří si troufnou na vystřihování a lepení precizních detailů. Také tento
model byl vytištěn v rámci dotace Jm kraje na Noc kostelů.
Domluvili jsme se, že se v příštím roce pokusí o 3D vymodelování okolí našeho kostela.
A jako bonus bude vytvářet kapličky v obcích naší farnosti. První - na Hořicích - bude ke stažení na
našich farních stránkách.

POZVÁNKY - od nás
Poutní bohoslužby
13. 8. Sloup (v 10:30; pěší poutníci sraz v 7:30 u pařeza)
10. 9. Vranov (v 18:00; pěší poutníci sraz v 14:00 u Staré fary; autobus v 16:00 od Billy)
17. 9. Olešná (v 13:00-14:30 adorace za farnost; mše svatá v 15:00; po mši svaté občerstvení; akce
podpořena z dotace Města Blansko)

Jarní a letní aktivity outdoorového klubu Kolpingovy rodiny
V letošním roce opět plánujeme řadu akcí pro děti a mládež. Přihlášky se posílají na mail
kolping.blansko@seznam.cz. Aktuální informace, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na
www.kolping.uvadi.cz Uvedené termíny si prosím ještě ověřte na internetu:
17.-18.6. Horolezení
21.-27.8. Turistický a vodácký týden v Rakousku

Celostátní setkání mládeže - Olomouc 15. - 20. 8. 2017 - Motto: „Nebojte se!“
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí
prožít několik dní ve společenství mladých lidí. Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm
může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata
přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání
s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny… Bližší info na: https://olomouc2017.signaly.cz/
Na sobotu 19. 8. je naplánováno setkání mládeže s rodinami - Den rodin.

Letňáky budou!
Informace jsou k dispozici zde: http://jarnakyblansko.wz.cz/let2017.php
Rodiče dětí, které už někdy na jarňákách/letňákách byly, dostanou mail. Letos bude
přihlašování i platba probíhat elektronicky z výše uvedených stránek.
Možnost přihlásit se bude ukončena po naplnění kapacity, nejpozději však 30. června.
Neotálejte proto s přihlášením, počet míst je omezen. Cena pobytu je stanovena na 1000,- za jedno
dítě. V případě přihlášení dvou a více sourozenců činí cena 900,- na osobu. Máte-li finanční potíže,
a přesto byste rádi přihlásili své děti, ozvěte se nám, díky sponzorům najdeme řešení!!

Rodinné centrum Blansko
Víkendový kurz partnerství (2017 - 2018)
Diecézní centrum života mládeže MAMRE (ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální
péči Brno za podpory Rodinného centra Blansko) nabízí již tradičně pro dvě skupiny Víkendový
Kurz partnerství 2016–2017, který na DCŽM MAMRE - Osová Bítýška bude zahájen na podzim
2017 (a pokračuje v roce 2018). Kontakt, přihlášky a informace: milana.vykydalova@centrum.cz
mobil : 736 60 64 68 Termíny: První víkend - Skupina A: 20. – 22. října 2017 ... a další pokračování 8. 12. 2016 – 10. 12. 2017 9. 2. 2018 – 11. 2. 2018 13. 4. 2018 – 15. 4. 2018 První víkend Skupina B: 10. - 12. listopadu 2016 ... a další pokračování 2. 2. 2018 – 4. 2. 2018 16. 3. 2018 – 18. 3.
2018 27. 4. 2018 – 29. 4. 2018 Kurz partnerství (víkendový) probíhá formou čtyř víkendových
setkání v Osové Bítýšce (DCŽM MAMRE). Víkendy vedou manželé Milana a Mirek Vykydalovi a
manželé Naďa a Pavel Peroutovi. Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře
prožívat období známosti a jak se připravovat na manželství. Program je věnován mimo jiné tématům: Poznání sebe a druhého, partnerské komunikaci, rozdílům mezi mužským a ženským "světem", sexualitě, praktickým zkušenostem z manželství, … Každý víkend začíná v pátek večer,

končí v neděli v poledne. Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a
je i dostatek prostoru jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). Je nutné absolvovat
všechny čtyři víkendy. Nabídka (dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby,
mše svatá, možnost svátosti smíření). Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na
manželství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
Rádi bychom vás všechny pozvali na akce konané v Katolickém domě i jinde:
Pátek 9. 6. 15:00 - 21:00 Open air hudební kavárna
Součástí Noci kostelů je v podloubí na farním dvoře kavárna spolu s hudebním programem
Čtvrtek 15. 6. 18:30 koncert: Ivan Hlas Trio
Jaroslav Olin Nejezchleba a Norbi Kovács zahrají na violoncello a kytaru. Ivan Hlas se proslavil hity jako Jednou mi fotr povídá, Malagelo, Aranka umí hula hop nebo Na kolena. V roce
1994 získal Českého lva za hudbu k filmu Šakalí léta a nyní má turné s kapelou a novým CD
Krásnej dar. V této sestavě (založené roku 2005) se jedná již o páté album.
Pátek 16. 6. 18:30 hudební kavárna: bratři Šebelovi
Velkolepý závěr tradičních Hudebních kaváren na konci roku v podání známých mladých
talentů.
Středa 5. 7. 19:00 koncert Greenhorns, zámek Blansko
Koncert kapely Greenhorns s Honzou Vyčítalem jako součást tradičního letního festivalu
Muzika pro Karolínku na nádvoří blanenského zámku

Podzim 2017:
Aktivity Společnosti katolického domu v Blansku, z. s. lze rozdělit na veřejné kulturní akce,
soukromé oslavy a ubytování pro skupiny.
Kromě tradičních akcí se od září můžete těšit na pokračování cyklu Hudebních kaváren.
Jejich cílem je setkání všech generací spolu s hudebním podkladem mladých blanenských umělců,
kteří se mohou prezentovat a rozvíjet.
Navážeme také na naučný cyklus duchovních a náboženských přednášek. Vzdělávání
v otázkách víry pro mnohé končí náboženstvím na prvním stupni. Ne každý má možnost navštěvovat přednášky a kurzy v Brně, proto jsme se rozhodli jít vám naproti.
Ve spolupráci se scholou Martini Band bude ve školním roce probíhat každý týden výuka hry
na kytaru se zaměřením zejména na křesťanské písně, ale i další folkové a rádiové hity. Zájemci
budou rozděleni dle úrovní.
Do nového dramatického kroužku zveme zejména středoškoláky a dospělé, kteří se chtějí
pravidelně scházet. V minulém roce proběhlo několik setkání a vzhledem k zájmu tímto otevíráme
pravidelnou činnost. Nebojte se k nám přidat.
Na podzim také plánujeme kurz pokračovacích tanečních pod vedením profesionálního
lektora. Bližší informace naleznete na našich stránkách www.skdblansko.cz, nebo nás kontaktujte
na info@skdblansko.cz.
Martin Dyčka, předseda SKD Blansko

Příměstské tábory
Na stránkách našich skautů: www.skautbk.cz/primestak/ najdete podrobnosti o příměstských táborech pro děti. Využívat budou i areál fary.

POZVÁNKY - odjinud
Kurz dobrovolník v pastoraci
Biskupství brněnské pořádá kurz „Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách“. Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi,
pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor.
Obsahem kurzu jsou informace o pastoračním rozhovoru, o specifikách duchovní péče u nemocných a seniorů, o základních duchovních cestách v České republice a o zásadách práce ve
zdravotnických a sociálních ústavech. Součástí kurzu je také supervidovaná praxe ve zdravotnickém zařízení.
Kurz bude probíhat v pěti setkáních o sobotách v prvním pololetí školního roku 2017/2018.
Přihlašovat se je možné do konce prázdnin 2017 na e-mail: dobrovolnikpp@gmail.com

Diecézní pouť rodin
Již 14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 2. září 2017 od 9:00 do cca 16:00 hodin v duchu letošního
jubilejního roku s heslem: “Naše diecéze slaví narozeniny”.
Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální
nabídky pro děti a mládež.

KEFASFEST
Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Šestý
ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude pod záštitou brněnského
biskupa Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 23.
do 25. června 2017.
V různorodosti hudebních a divadelních žánrů chtějí organizátoři představit moderní
křesťanskou kulturu a její radostné poselství. Pod heslem „Mnoho cest, jedno ohnisko“ jsou vítáni
všichni, kteří mají rádi dobrou společnost a pozitivní atmosféru. Na festivalu letos vystoupí Jarda
Svoboda (Traband), Pavel Callta, Miracles, Way to go, Darce a další… Součástí festivalu je také
bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie, např. slackline, flowerstick, diabolo,
badminton, jízda na jednokolce, jízda na lodičkách po řece Jihlavě, vodní bitva, parkour, nízké
lanové aktivity a jiné. V neděli dopoledne bude možnost naučit se Tanec vsedě, vhodný pro seniory.

VELEHRAD 2017 - Dny lidí dobré vůle
Na Velehradě se bude konat cyrilometodějská pouť 5.7.2017. V 8:30 slouží mši svatou v bazilice letošní novokněží a v 10:30 bude na nádvoří hlavní mše svatá. Sloužit ji bude kardinál Marc
Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy, spolu s dalšími českými a zahraničními biskupy a
kněžími. Den před hlavní poutí, v úterý 4.7., bude probíhat pestrý program, který vyvrcholí
večerním dobročinným koncertem a bude pokračovat dlouho do noci a také druhý den, ve středu
5.7. Podrobnosti najdete na http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program
Přijďte s dalšími stovkami lidí prožít Dny dobré vůle!

Katolická charismatická konference 2017
se uskuteční ve dnech 5. až 9. července 2017 na výstavišti BVV v Brně. Program konference
a další informace na http://konference.cho.cz/

You dream we run
Charitativní štafetový běh se letos uskuteční z pátku na sobotu 9. a 10.6. Z výtěžku akce bude
splněn také sen předškoláka Šimona Schulze z naší farnosti, který je odkázaný na vozík.

INFORMACE
Naši kněží, jáhni, bohoslovci a sestry - rodáci
V pátek 23.6., na slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, jsme pozvali naše rodáky, kteří se rozhodli v životě pro duchovní povolání. Poděkujeme za ně a jejich službu při mši svaté v 17:45 a po ní
se s nimi můžeme setkat a pobesedovat na následné Garden party na farním nádvoří. Přijďte všichni, potěšíte je a povzbudíte!

Závěrečná dětská mše svatá
V tomto školním roce zakončíme dětské mše svaté v pátek 16.6. bohoslužbou v 17:45 hod.
Před ní mají ministranti závěrečnou schůzku (16:45) - přijďte všichni!

Svátost biřmování 2018
Loni na podzim začala příprava na svátost biřmování. Většina biřmovanců se zúčastnila
víkendové duchovní obnovy na DCŽM v Osové Bitýšce. Díky Otci Jurysovi a Otci Petrovi a dalším týmákům prožili nezapomenutelné zážitky. Pro svého nemocného kamaráda - biřmovance
Jirku Krále - vyrobili krásnou kostelní svíčku. Na podzim budou pravidelné přípravy pokračovat.

První svaté přijímání 2017
Příprava v letošním roce probíhala na rozdíl od těch předchozích v pátek před dětskou mší
svatou. Po přípravě měly děti možnost jít na zkoušku Martini a kluci mezi ministranty. Jejich
písničky při dětské mši svaté byly pokaždé opravdu nádherné! Pro rodiče byly připraveny výtvarné
dílny, které obětavě zajišťovali vedoucí kroužků Kolpingovy rodiny. Za to jim patří velký dík!

Postem na pomoc hladovým
Během postní doby jsme všichni dokázali na jídle a zbytečnostech ušetřit téměř patnáct tisíc
korun. Už jsme projednali s naší Charitou jejich využití pro lidi našeho regionu, nacházející se
v extrémních situacích.

Farní zahrada - škola pro život
V rámci dlouhodobého projektu “Farní zahrada - škola pro život” se na přelomu května a
června uskutečnily ve farním areálu výukové a zážitkové programy pro děti a učitelky mateřských
škol. S úspěchem je vedla pastorační asistentka Mgr. Vendula Zachovalová. Akci podpořila MAS
Moravský kras. Děkujeme! Na podzim bychom chtěli pokračovat.

Hra poklady brněnské diecéze
U příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické
centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.
Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po
třech v každém z dvaceti děkanství + brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně
devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze
všech účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny.
Informace, pravidla hry a podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách
http://biskupstvi.cz/poklady2017.

PULS
Otec Pavel Kafka byl před několika týdny v naší farnosti a po nedělních bohoslužbách informoval o vzniku a rozvoji diecézního fondu na podporu kněží a pastorace PULS. Jeho cílem je,

abychom všichni vnímali diecézi jako své pra-rodinné společenství a dokázali ji podporovat a být
solidární s chudšími farními společenstvími. Základním heslem fondu je tedy pochopitelné: Velké
společenství malých dárců.
Podporovat fond lze různými cestami, ty nejčastgější jsou: Donátor 365 (1 Kč denně),
Donátor 520 (týdně 10 Kč), Donátor 1200 (měsíčně 100 Kč) a pod. Donátoři obdrží kartičku, která
jim pak mimo jiné umožní získávat slevy na různých smluvních místech fondu. I naše farnost je
zapojena a držitel kartičky bude mít zdarma průvodcovskou službu na vyhlídce ve věži v rámci
stanovených prohlídek.

Duhové srdce
je anketa, která má za úkol zviditelnit práci katechetů a katechetek. Společně s týmem holek:
Lucka, Štěpánka a Barča jsem vyrazila na natáčení finále právě této ankety. Natáčení probíhalo
v ostravském studiu TV Noe. Na cestu jsme se vydaly už v pátek a společně s ostatními účastníky
přespali v místním salesiánském středisku. Celou sobotu jsme už byly v prostorách TV Noe, kde se
o nás výborně starali. Společně s dalšími finalisty z různých diecézí (Radka Batůšková, Martina
Fürstová, o. Juan Provecho, Olga Stuchlá) a jejich týmy jsme plnili různé úkoly a získávali body.
Díky podpoře vás všech farníků jsem hned do začátku získala bod. Odborná porota všechny body
poctivě sčítala, radila se a pak vyhlásila vítěze, a tím jsem se stala já. A jak natáčení hodnotil můj
tým: „Bylo to tam moc dobrý“ Lucka. „Bylo to super, akorát ve studiu bylo velké teplo.“ Štěpánka.
„Bylo to suprový“ Barča. „Děkujeme za možnost se zúčastnit,“ katechetka V. Zachovalová.
Mgr. Vendula Zachovalová byla ustanovena za pastorační asistentku našeho děkanství.
Hlavní náplní práce budou tzv. vstupy do škol, a další spolupráce s kněžími zejména v katechezi dětí
a přípravě snoubenců. Redakce k úspěchu na celostátní úrovni BLAHOPŘEJE!!

Nová farní rada 2017-2022
V rámci obnovy farní rady byli na nové období zvoleni tito farníci (bez titulu) s uvedením
oblastí, se kterými budou udržovat informační kontakt:
Váradiová Marie (Mariánská družina, Senior Point)
Kolmačková Hana (Charita)
Zachovalová Vendula (manželská společenství)
Dyčka Martin (Katolický dům, Martini band)
Mrázek Vojtěch (ministranti, okolní obce farnosti)
Pořízek Jan (skauti)
Kupčík Josef (město, Kolpingova rodina)
Hasoň František (varhaníci, lektoři)
Sedlák Petr st. (akolyté, kostelníci)
Forbelský Jan st. (PR, IT)
Děkujeme za službu dosavadním členům farní rady, zejména odstupujícím: Jaroslava
Pořízková, Petr Haresta, Ondřej Dyčka, Josef Půlkrábek a Milan Šoba! Společné setkání odstupující a nastupující rady bude v pondělí 19. 6. v 18:30 na nové faře.

Poděkování
Ke generační obměně došlo se začátkem tohoto roku také v rodině našich lektorů. Děkujeme
všem odstupujícím za obětavou službu a nově povolaným Boží požehnání k poctivé přípravě na
každé čtení.
Jménem našich bohoslovců bychom chtěli poděkovat také všem, kdo je podporujete na
studiích a v přípravě. Za velkorysost i povzbuzování.

Velké poděkování na závěr školního roku patří také našim trpělivým katechetkám, které se
věnovaly každý týden dětem v náboženství (kroužek křesťanská výchova). Stejně děkujeme všem
dobrovolným vedoucím kroužků Kolpingovy rodiny, kteří se rovněž ve svém volném čase každý
týden věnovali dětem v rámci řemeslné výchovy!

Praxe bohoslovce
Do naší farnosti nastoupí na praxi po 4. ročníku bohoslovec Štěpán Trčka ze Slavonic. Bude
u nás po dva týdny, na přelomu června a července.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Boží vůle: bludiště nebo cesta? * Veronika Barátová
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš
život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní situaci? Chce Bůh všechno, co se
nám v životě stane? Jak rozpoznat Boží vůli v životních rozhodnutích? Co když se spleteme a Boží
vůli nerozpoznáme? Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s Bohem. Zaslouží si
naší pozornost, protože odpovědi na ně formují náš pohled na Boha, na život s ním a život obecně.
Další novinky vydané v Karmelitánském nakladatelství najdete na ikarmel.cz.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Noc kostelů 2017
** 9. června 2017, 18:00 - 22:00, kostel a farní nádvoří Blansko
Podrobnosti: www.nockostelu.cz
Křtiny - Hradišťan pro Charitu
** 11. června 2017, 16:00, kostel Křtiny
Letos slaví naše Charita 25 let od obnovení své činnosti. Výtěžek koncertu souboru Hradišťan
bude věnován na rozvoj domácí hospicové péče, ve které má naše Charita již bohaté zkušenosti a
velmi tak pomáhá rodinám důstojně se rozloučit s umírajícím členem. Vstupenky za 270,- (pro
starší 10 let) jsou v předprodeji na Charitě.
Boží Tělo
** 18. června 2017, 9:00!, kostel/farní dvůr Blansko
Pokud počasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za
družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v průvodu.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo - mše svatá se zasvěcenými rodáky
** 23. června 2017, 17:45, kostel/farní dvůr Blansko
Mše svatá s rodáky: kněžími, jáhny, bohoslovci a sestrami. Po ní Garden party na dvoře.

Diecézní sbírka na bohoslovce
** 25. června 2017, při všech bohoslužbách
Děkujeme za vaše dary do letošní sbírky na bohoslovce naší diecéze!

Lažánky - hody
** 2. července 2017, 10:30, kaple Blansko-Lažánky
V Lažánkách se opět po roce bude slavit v kapli sv. Cyrila Metoděje hodová mše svatá. Široká
veřejnost oslaví tento svátek hodovým odpolednem 5.7. v areálu hřiště Sokola.

Výročí brněnské diecéze 1777-2017
Vranov – po stopách poutní tradice
Jako příspěvek k letošnímu výročí 240 let od založení brněnské diecéze připravilo Diecézní
muzeum výstavu „Vranov – po stopách poutní tradice“, která se uskuteční od 15. června do 1. října
2017 v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. V letošním roce si též připomínáme 400 let od
pomyslného znovuobnovení poutní tradice na Vranově, který je místem bohaté historie spojené s
poutníky. Ti sem putovali již ve středověku, aby se modlili k Panně Marii za uzdravení. Podle
legendy se zde roku 1240 měla zjevit slepému maršálkovi Vilémovi Panna Maria. Vilém jí slíbil
vystavět kostel, pokud bude uzdraven, a to se také stalo. Od té doby putovali na Vranov lidé z blízka
i zdálky a prosili Pannu Marii o uzdravení.
Rod Liechtenštejnů, bezpochyby jeden z nejvýznamnějších rodů u nás, si zvolil Vranov za
reprezentační místo. Poté, co první liechtenštejnská knížata přestoupila na katolickou víru, začala
významně podporovat duchovní i kulturní tradice Vranova. V roce 1617 požádali tehdejšího
olomouckého biskupa, Františka kardinála z Dietrichštejna, aby byly přezkoumány zázraky, které
se na tomto místě udály. Tak se měl rozšířit věhlas poutního místa a také úcta k Panně Marii, jejíž
milostná soška se dodnes na Vranově nachází.
Liechtenštejni se zasloužili o přestavbu poutního kostela Narození Panny Marie i o výstavbu
paulánského konventu, v jejich službách pracovali významní barokní umělci. Vranov si rod
Liechtenštejnů vybral za místo, kde měli po smrti spočinout všichni jeho členové. Pro tento účel
zde byla vybudována na začátku 19. století monumentální hrobka umístěná pod lodí poutního
kostela. Poutní místo Vranov u Brna je také spjato s řádem Nejmenších bratrů sv. Františka z Pauly.
Ti sem byli pozváni Maxmiliánem z Liechtenštejna, který jim roku 1633 postoupil pozemek na
stavbu klášterní budovy a zahrad. Pauláni zde působili až do roku 1784, kdy byl zásahem josefinských reforem konvent na Vranově zrušen, a mniši se přestěhovali do jiných klášterů v Evropě. Po
historických událostech na konci minulého století se mohli pauláni na Vranov v roce 1992 opět
vrátit a od té doby se věnují obnově a správě tohoto poutního místa.
Výstavu bude možné navštívit každý den kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek
do 16.15 hodin.

Fotografická soutěž
Další z akcí, které Biskupství brněnské v tomto roce pořádá, je také výstava nazvaná
Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor může do 30. června 2017 přispět každý
amatérský či profesionální fotograf či fotografka.
Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála sv. Petra a Pavla –
hlavní chrám diecéze, protože kostel v Brně na Petrově byl založením Biskupství brněnského dne
5. prosince 1777 povýšen na katedrálu, tedy na hlavní chrám diecéze a její viditelný symbol. Druhé
téma nese název Ze života naší farnosti, protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny církve a
spojuje nás nejen bydliště, ale také řada společně prožitých událostí a akcí.

Kněží, jáhni, bohoslovci a sestry z naší farnosti
Od počátku svého veřejného působení si Pán Ježíš povolal apoštoly (12) a také učedníky (72).
Apoštoly si vychovává jako zasvěcené, jako ty, kteří jeho jménem budou hlásat Boží slovo, sloužit
lidem svátostmi a vést je jménem Božím. Učedníky si vychovává jako ty, kdo budou zejména
praktickým životem pomáhat druhým na cestě do Božího království a zapojovat je do Církve, jako
Boží rodiny. Apoštolové později povolali ke službě kněze a jako své nástupce biskupy. Mezi vyvolené učedníky se pak zařadili jáhni a později i řeholníci, tedy zasvěcené osoby. Je zázrakem, že
Pána Ježíše už po staletí reprezentuje církev složená z velmi křehkých lidí, ba dokonce hříšných.
Jeho výslovné přání, aby jej takoví lidé reprezentovali před druhými a jeho jménem hlásali a sloužili, platí však dodnes a bude platit do konce časů.
Když kluk nebo děvče pocítí v srdci volání Pána Ježíše ke službě, neznamená to, že jsou ti
nejlepší. Znamená to pouze, že slyší Ježíšovu prosbu o pomoc. Pokud se rozhodnou, projdou ještě
obdobím, ve kterém se mají přesvědčit, že toto volání je pravé, že mají víru a lásku k Pánu Ježíši a
že dokáží sloužit ve společenství. Poslední slovo má pak církev, biskup, který svěcením nebo
přijetím slibů stvrzuje toto Boží povolání.
V naší farnosti zaslechlo volání Pána Ježíše k zasvěcení a službě několik kluků a děvčat.
Všichni vědí, že na to zdaleka nestačí a asi ani jeden z nich nechápe docela, proč si zrovna jej nebo ji
Pán Ježíš povolal do služby. Nechávají to na něm a jen jej každý den prosí o naplnění láskou,
o věrnost službě a trpělivost ve společenství, aby mu dokázali sloužit až do posledního dechu.
Jsou živým důkazem toho, že zapojení dětí do života farnosti, do sboru, mezi ministranty a
nebo skauty znamená pro jejich život víc, než si myslíme. Je to výzva pro dnešní rodiče, aby zejména před novým školním rokem zvažovali, jestli je důležitější zapsat děti do desítky kroužků a nebo
je zapojit do farních aktivit a chodit s nimi na dětskou mši svatou...
Děkuju na tomto místě rodičům, rodinám a farníkům naší farnosti, kteří tyto naše rodáky
v životě doprovázíte, povzbuzujete a pamatujete v modlitbě a setkáních. Spolu s nimi poděkujeme
za jejich povolání s nadějí, že i další kluci a děvčata z našeho farního společenství zaslechnou
Ježíšův hlas a najdou odvahu na něj odpovědět.
Otec Jiří
Požádali jsme naše zasvěcené rodáky, aby nám o sobě napsali alespoň několik řádků, aby se s nimi
aspoň takto mohly seznámit i mladší generace. Děkujeme za ochotu i za poskytnutí fotografií.

br. Pacifik Miroslav Matějka OFMCap.
Narodil jsem se 3. 10. 1963 v Boskovicích a až do dospělosti žil stále v Blansku. Během
školních let jsem chodil do sportovní třídy na ZDŠ Erbenova a 7 let hrál
závodně basketbal, nejprve za ČKD a pak za Metru Blansko. Byl jsem také
členem dětské scholy i velkého sboru. Kromě toho jsem se při liturgii
věnoval zpěvu žalmů, pašijí apod.
Po základní škole jsem se vyučil strojním zámečníkem v ČKD
Blansko a následně po rozdílových zkouškách přešel na SPŠS Jedovnice,
obor přístrojová a automatizační technika, kde jsem maturoval roku 1985.
Pracoval jsem pak tři roky ve Zbrojovce Brno, dva roky konal základní
vojenskou službu a po ní v roce 1990 vstoupil do noviciátu Menších bratří
kapucínů. Následovalo studium teologie na CMTF UP v Olomouci, roku
1995 doživotní sliby a po nich r. 1996 jáhenské svěcení v brněnské
katedrále. Jáhenskou praxi jsem konal v Třebíči a pak jsem byl v tamější

bazilice sv. Prokopa roku 1997 vysvěcen na kněze. Od té doby působím v různých funkcích v
Praze. Pouze v letech 2005-2007 jsem konal licenciátní studium biblické teologie na Gregoriánské
univerzitě v Římě, rok pak působil v Olomouci a následně v letech 2008-2011 dokončil doktorské
studium biblických věd na KTF UK v Praze. V současnosti jsem představeným kapucínského
kláštera při kostele sv. Josefa v Praze a rektorem téhož kostela na Novém Městě. Kromě občasných
přednášek v oboru františkánství a biblistiky se věnuji také překladům ze starých i moderních
jazyků.

S.M. Kateřina Anežka Němcová, SCM
Narodila jsem se 12. 7. 1957 v Okrouhlé u Boskovic, v rodišti mých
rodičů. Pokřtěna jsem byla 28. 7. 1957 ve farnosti Rájec nad Svitavou, kde
jsme v té době bydleli. Do Blanska jsme se přestěhovali v roce 1962. V letech
1963-1972 jsem navštěvovala Základní devítiletou školu v Blansku. Svátost
biřmování jsem přijala v prosinci 1971 z rukou O. biskupa Karla Skoupého.
V letech 1972-1976 jsem studovala na Střední zdravotnické škole v Brně
(obor dětská sestra). Spolu se sestrou a třemi bratry jsem vyrůstala ve věřící
rodině (nejstarší bratr Oldřich a sestra Marie Forbelská žijí v Blansku,
prostřední bratr Antonín zemřel v roce 1977 ve svých 23 letech na rakovinu,
nejmladší bratr Jan – O. Damián OP působí v Olomouci).
Se sestrami cyrilometodějskými na Velehradě mě seznámil O. Ludvík
Gazda – to jsem chodila ještě na základní školu. Když jsem pak začala studovat zdravotní školu v
Brně, každé prázdniny jsem jeden měsíc brigádně pracovala v Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené děti na Velehradě-Stojanově, a to z dvojího důvodu: jednak si trochu přivydělat, ale též
zblízka poznat život sester. Jejich příklad života, prožívání společenství, obětavá služba těm
nejubožejším, propojení modlitby a práce, ale hlavně Boží milost způsobila, že jsem se ve 4.
ročníku zdravotní školy definitivně rozhodla a po maturitě nastoupila pracovat na Velehrad. O tom,
že se chci stát řeholní sestrou, věděli jen rodiče a sourozenci, jen ti nejbližší, vždyť se psal rok 1976
(byla to doba přísné normalizace). Jsem velmi vděčná rodičům, že mi nebránili jít vlastní cestou, i
když se vzhledem k politické situaci báli o můj další život a měli obavy, zda moje rozhodnutí je dost
zralé a uvážené. Po půlroční kandidatuře jsem 8. 12. 1976 v Bílé Vodě tajně vstoupila do noviciátu
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. První řeholní sliby jsem skládala za rok 10. 12. 1977.
Noviciát a celé pětileté období juniorátní formace jsem prožila se sestrami na Stojanově. Na
Velehrad jsme dojížděly pracovat spolu s dalšími čtyřmi sestrami „v civilu“ z ubytovny v Uherském Hradišti, kam jsme se musely v roce 1978 přestěhovat z nařízení stranických kádrů (aby nás
vymanili ze „zhoubného vlivu sester“). Po složení věčných slibů (10. 12. 1982) jsem byla poslána
do nově vznikající komunity sester v Brně-Zábrdovicích a pracovala jsem v Ústavu sociálních
služeb pro tělesně postižené děti na Kociánce v Brně-Králově Poli. V roce 1988 jsme se
přestěhovaly a opravovaly dům v Brně-Masarykově čtvrti (je to nynější sídlo České provincie na
Bílého ulici č. 9).
Po revoluci (v září 1990) jsem se znovu vrátila na Velehrad – a to již v hábitu – a mým
domovem se stala opět stojanovská komunita sester (hlavní budova Stojanova byla vrácena
olomouckému arcibiskupství, ale v přistavěných pavilonech zůstal ústav sociální péče, kde bylo
umístěno 95 postižených dětí). Na Velehrad jsem přijížděla každé prázdniny i během mého
pětiletého studia v Římě (1991-1996) – studovala jsem tam na Papežském institutu Regina Mundi
obor Teologie – vědy o náboženství a půlroční kurz pro formátory na salesiánské univerzitě.
Po návratu z Říma jsem působila jako pastorační asistentka při zajišťování provozu Poutního
a exercičního domu Stojanov a spolupracovala jsem při formaci našich mladých sester (magistra

kandidátek a juniorek). 23. 8. 1999 jsem byla na funkční období šesti let zvolena generální
představenou kongregace. V dubnu roku 2000 jsem se přestěhovala do nově zrekonstruovaného
hlavního domu na Velehradě č. 142, který též slouží k zajištění péče o naše staré sestry a jako
noviciátní dům pro Českou i Slovenskou provincii. Na generální kapitule v srpnu 2005 jsem byla
zvolena generální představenou na další šestileté období. Nyní pracuji na Velehradě jako ředitelka
Charitního domova pro řeholnice a účetní Chráněného bydlení sv. Cyrila a Metoděje, jsem též
pověřena službou provinční vikářky.

S.M. Xavera Anna Starychová, OCB
Narodila jsem se 31. 10. 1960 v Sušici. Pokřtěna jsem byla v Horažďovicích 13. 11. 1960. Po narození mé sestry Ludmily jsme se
přestěhovali na Moravu. Nejprve jsme bydleli u dědečka na hájence v Lipůvce. V roce 1965 jsme se přestěhovali do Blanska. Zde se v roce 1967
narodila moje druhá sestra Miroslava.
Základní devítiletou školu jsem navštěvovala v Blansku Dvorské
ulici (1967-1976). 25. května1969 jsem přistoupila k prvnímu svatému
přijímání. Od podzimu roku 1970 jsem deset let chodila zpívat do
dětského sboru, který se scházel na blanenské faře. 22. května 1976 jsem
přijala svátost biřmování. V letech 1976-1980 jsem studovala na Střední
zemědělské technické škole v Brně-Bohunicích – obor zahradnictví.
V tomto období jsem se, díky péči paní Evy, která vedla dětský sbor, a Otce
Ludvíka, seznámila se sestrami boromejkami. Několikrát jsem byla o prázdninách u sester na
brigádě v domově důchodů na Kůsově. 1. července 1979 jsem tajně vstoupila do Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Do kongregace mne přijala tehdejší generální
představená Matka Vojtěcha. Po dobu studia ve čtvrtém ročníku jsem bydlela ještě u rodičů a
každých 14 dní jsem na víkend dojížděla do komunity sester v Moravských Budějovicích. Po
maturitě v září 1980 jsem byla přeložena do Prahy, do komunity sester, které byly v civilu. Začala
jsem studovat na střední zdravotnické škole dvouletou nástavbu, obor dětská sestra. Maturovala
jsem v r. 1982 a od srpna jsem začala pracovat v Thomayerově nemocnici v Krči na dětském
oddělení a pracovala jsem zde do března 1987. Od dubna 1987 jsem pracovala v Praze v nemocnici
Na Slupi na interním oddělení.
19. března 1983 jsem vstoupila do noviciátu, který trval dva roky, a přijala jsem řeholní jméno
sestra Marie Xavera. 25. března 1985 jsem složila časné řeholní sliby na období jednoho roku a
třikrát jsem je obnovovala. 15. října 1988 jsem složila věčné sliby. Celou dobu formace jsem byla
tajnou řeholnicí a chodila jsem oblečená v civilním oděvu. (Řeholní šaty jsme si s ostatními
tajnými sestrami mohly obléci jen když jsme přijely do našeho kláštera na Hradiště, ale nesměly
jsme vycházet z budovy.) Po věčných slibech v říjnu 1988 jsem byla přeložena do Moravských
Budějovic do domova důchodců. V této době již bylo umožněno ze strany státu, že řeholnice
mohou za určitých podmínek přijímat nové sestry. Generální představená rozhodla, že od této doby
budu chodit oblečená v řeholních šatech.
V říjnu 1991 jsem byla přeložena do našeho charitního domova ve Znojmě na Hradišti, kde
jsem s půlroční přestávkou, kdy jsem vypomáhala v Praze v nemocnici Pod Petřínem, působila do
listopadu 1993. Pak jsem byla přeložena do komunity v městě Albrechticích, kde má naše
kongregace velký charitní domov. Tři roky jsem pracovala u našich nemocných sester a potom
další tři roky v blízké nemocnici na urologickém oddělení.
Od října 1995 jsem začala studovat na Teologické fakultě v Olomouci kombinované studiumkřesťanská výchova. Studium jsem ukončila v r. 2000.

S.M. Jiřina Čípková, SSJ
Narodila jsem se 14. 3. 1990. V letech 1996-2000 jsem navštěvovala
místní základní školu a po ní gymnázium Blansko, kde jsem v roce 2009
maturovala. Během studia jsem úspěšně absolvovala několik chemických
olympiád různého stupně s umístěním na jednom z prvních tří míst v krajském kole, což mě dostalo do programu pro mimořádně nadané studenty.
V roce 2012 jsem složila bakalářské státnice na Masarykově univerzitě
v Brně na přírodovědecké fakultě, obor biochemie. Bavila mě chemie,
chtěla jsem vynalézt lék na rakovinu. Hrála jsem závodně i fotbal, ráda
jezdila na kole, jako spolujezdec na motorce, hrála na sopránovou a altovou
flétnu, učila se hrát na kytaru, chodila do lesa a do přírody, obdivovala
květiny a zvířata a měla ráda lidi. V roce 2003 převzala naše rodina péči o
kostel v Olomučanech po manželech Klímových. V roce 2009 mně udělil
svátost biřmování v Blansku Mons. Jiří Mikulášek.
V roce 2010 jsem poprvé potkala sestry ze Společnosti sester Ježíšových (SSJ) a 1. 9. 2012
jsem byla přijata jako čekatelka Společnosti sester Ježíšových a přestěhovala se do Olomouce.
V lednu 2013 jsem vstoupila do noviciátu a 6. 7. 2015 složila první sliby, které, dá-li Pán, brzy
obnovím. Nyní žiju a působím v komunitě sester v Kožušanech u Olomouce.

S.M. Fidelis Jitka Sedláková
Narodila jsem se v roce 1969. Bydleli jsme v té době v Jedovnicích.
Když mi byly dva roky, přestěhovali jsme se do Blanska. Takže celé své
dětství a mládí jsem prožívala v Blansku. Po základní škole jsem
studovala Střední odbornou školu strojírenskou v Jedovnicích. Po škole
jsem pracovala v Metře Blansko v konstrukci generálních oprav.
V té době jsem se seznámila se sestrami boromejkami na Hradišti u
Znojma (oficiální název je Kongregace Milosrdných sester svatého Karla
Boromejského). V prosinci 1988 jsem k nim vstoupila. Se začátkem
nového školního roku jsem nastoupila na dvouletou nástavbu na střední
zdravotnické škole v Praze. V květnu 1992 jsem začala svůj dvouroční
noviciát. Ten jsem prožívala také v Praze v blízkosti nemocnice Pod
Petřínem, kde jsem pracovala jako zdravotní sestra na chirurgii. Po třech
letech jsem odešla do domova sv. Antonína v Moravských Budějovicích (domov důchodců). Po
dalších třech letech jsem se opět stěhovala, tentokrát na Hradiště u Znojma, kde jsme měly charitní
domov pro naše staré sestry. Zde jsem setrvala až do jeho zrušení v roce 2007. Po svém desetiletém
působení na Hradišti jsem přišla do Prahy. V současné době bydlím v komunitě, kde se nachází i
ústředí Kongregace a pracuji na sekretariátě, v archivu, občas na vrátnici, nebo i jinde, kde je
zrovna potřeba. A ještě pro úplnost první sliby jsem skládala v roce 1994 a doživotní na sv. Josefa
1998.

P. Antonín Sedlák
Narodil jsem se 19. 8. 1968 v Boskovicích. Jsem nejstarší ze čtyř
sourozenců. Chodil jsem do ZŠ na Erbenově ul. v Blansku, na Střední
průmyslovou školu v Jedovnicích a VUT Brno – strojní fakulta. Po
ukončení vysoké školy jsem pracoval jako konstruktér v Adastu Adamov.
V roce 1996 jsem nastoupil do přípravného ročníku Teologické fakulty
UK v Litoměřicích. Pokračoval jsem ve studiu na Teologické fakultě UK

v Praze. V roce 2002 jsem přijal jáhenské svěcení v Litoměřicích. Dne 28. 6. 2003 jsem byl
vysvěcen v Litoměřicích na kněze. Od roku 2003 působím v litoměřické diecézi (Louny, Liberec,
Jablonec nad Nisou, Děčín, Krásná Lípa). Nyní spravuji farnosti Krásná Lípa, Chřibská
(excurendo Rybniště) a Doubice.

bohoslovec Jiří Dyčka
Narodil jsem se v roce 1994. Po základní škole jsem studoval střední
průmyslovou školu v Jedovnicích, během níž jsem ucítil Boží volání a
rozhodl se žít s Bohem naplno.
Po maturitě jsem rok pracoval jako pastorační asistent na Diecézním
centru života mládeže Mamre v Osové Bitýšce, kde jsem si v aktivní službě
upevnil své povolání, a tak jsem v září roku 2014 nastoupil do
Teologického konviktu v Olomouci a tím začal svoji přípravu na služebné
kněžství. Právě dokončuji druhý ročník na Cyrilometodějské fakultě a
chystám se pokračovat do třetího ročníku.

jáhen Jan Štěpán Musil, SDB
Narodil jsem se v roce 1980. Díky rodičům a blanenské farnosti jsem
už v mládí zažil živé společenství věřících. Po obnovení skautské činnosti
v Blansku v roce 1990 (díky všem, kteří se o to zasloužili) jsem mohl prožít
se skauty hodně zajímavých akcí, schůzek, táborů a získat mezi nimi
mnohé přátele. Byl jsem členem 9., 10. a 12. skautského oddílu. Studoval
jsem Gymnázium P. Křížkovského v Brně (1993-2001) a po něm jsem
vykonal civilní vojenskou službu (2001-2003) na Charitě Blansko –
oddělení pečovatelská služba pod laskavým vedením Ivety Čípkové. Rok
jsem pak pracoval u salesiánů v Brně-Žabovřeskách a roky 2004 a 2005
jsem prožil v salesiánském noviciátě v Popradě, který byl zakončen
prvními řeholní sliby. Studia teologie v Českých Budějovicích (2005-2007
a 2009-2012) jsem na dva roky přerušil kvůli praxi. V letech 2007-2008
jsem pracoval v Ostravě ve středisku volného času pro Romy a rok 20092010 jsem prožil v salesiánské učňovské škole v El Obeid v Súdánu.
Po dokončení studia teologie (2012) žiji a pracuji ve Fryštáku v Domě Ignáce Stuchlého. Zde
se, kromě jiných akcí pro mladé, věnuji především projektu nazvaném Orientační dny, což jsou
třídenní tematické pobyty pro třídní kolektivy zaměřené na určité, žáky vybrané téma. Po věčných
slibech (2013) jsem přijal jáhenské svěcení (2014). Přemýšlím, jak dál. Věřím, že Bůh je dobrý a
rád žasnu nad krásou Jeho přírody.

P. Karel Doležel, SDB
Narodil jsem se r. 1949 v Olomučanech, ale většinu mládí jsem prožil
v Kotvrdovicích. Totiž r. 1944 byly skoro celé Kotvrdovice a okolí
vystěhovány, protože tam Němci zřídili za války tzv. vyškovskou střelnici.
Krátce jsme bydleli i v Blansku na Komenského ul. do r. 1955, pak už
trvale v Kotvrdovicích. V Metře Blansko jsem se v letech 1964-1967
vyučil elektromechanikem, ale pro Adast Adamov. Po vojně jsem nakonec
pracoval ve Zbrojovce Brno (1972-1977). Současně jsem studoval večerní

elektroprůmyslovku, abych získal maturitu. Tím jsem se v r. 1977 mohl přihlásit do semináře v Litoměřicích a byl jsem přijat.
Na kněze jsem byl vysvěcen 27. 6. 1982 v brněnské katedrále. Pak jsem prošel různá místa
v naší diecézi jako kaplan i farář.
V semináři jsem se seznámil se salesiány a též jsem k nim i vstoupil. Nyní působím v salesiánské komunitě v Moravských Budějovicích. Kvůli vážné nemoci, kterou jsem prodělal, jsem
výpomocným knězem pro Moravské Budějovice a okolí.

jáhen František Klíč ml.
Narodil jsem se 10. 9. 1971 v Boskovicích. V letech 1977-1985 jsem
navštěvoval základní školu T. G. Masaryka (dříve K. Marxe) v Blansku.
Od roku 1985 jsem studoval na středním odborném učilišti v Adamově,
které jsem ukončil v r. 1989 maturitní zkouškou.
Současně s nástupem na základní školu jsem se stal také ministrantem
a účastnil se veškerého ministrantského života ve farnosti Blansko pod
vedením pana R. Kryštofa. Po roce 1989, kdy byl obnoven Junák, jsem
vstoupil do 9. oddílu v Blansku, kde jsem byl činný až do svého odchodu na
studia.
V roce 1991 jsem se rozhodl pro duchovní životní dráhu a v roce 1992
nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. O rok později jsem
nastoupil ke studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci,
které jsem řádně ukončil v roce 1998. V průběhu studia jsem však ukončil svou přípravu ke
kněžství a odešel z formace v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Manželství jsem uzavřel v roce 1996 s Janou Cvrkovou ze Šumperka, kde také rodina zůstala.
Za dobu našeho manželství se nám narodilo 6 dětí. Daniela (1997), Jana (1999), Cyril (2007), Anna
Marie a Elisabeth (2010) a František (2014). Ve svém pracovním životě jsem se zaměřil na sociální
oblast, kde jsem také zastával různé pracovní pozice: kurátor pro dospělé a romský poradce,
úředník Probační a mediační služby ČR a pracovník střediska Naděje Charity Zábřeh.
V roce 2013 jsem byl přijat do formace k trvalému jáhenství v olomoucké arcidiecézi a v roce
2016 byl vysvěcen na jáhna. V současné době působím v děkanátu Šumperk ve farnosti Rapotín,
kde s rodinou žiji od r. 2003.

bohoslovec Vojtěch Fojt, SJ
Narodil jsem se v roce 1995. Vyrůstal jsem ve vesnickém prostředí
v Moravském krasu, jehož jeskyně mi samozřejmě přirostly k srdci.
Školu jsem navštěvoval v nedalekém Blansku a vždy jsem měl dobré
vztahy s učiteli, jelikož byli nadšení mým zájmem o všechno. Od mládí, a
hlavně od té doby, co umím číst, jsem se totiž chtěl stát „chodící
encyklopedií“, a tak jsem nepohrdl žádnou knihou tohoto druhu. Ze všech
oborů jsem měl nejradši přírodní vědy, hlavně matematiku a fyziku.
Stejně jako školu jsem v Blansku navštěvoval také kostel, kde jsem
začal v devíti letech ministrovat. Zde jsem také ve třetí třídě zaslechl při
ohláškách výzvu otce biskupa, aby se přihlásili mladí a odvážní muži,
ochotní obětovat svůj život Bohu v kněžství. Řekl jsem si, že mladý jsem,
což je na mně, myslím, vidět dodnes, a odvahu potvrdila má schopnost

odporovat všem, kteří mi tvrdili, že být knězem je těžké nebo se mi kvůli tomu vysmívali. Po letech
hledání jsem se nakonec upevnil v rozhodnutí stát se knězem a pak jsem zjistil, že se ve mně hlásí
také touha po zasvěceném životě. Po dalším hledání jsem se tedy rozhodl hned po gymnáziu
vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova, kde jsem právě v druhém ročníku noviciátu. Byť jsem šťastný, že
jsem zde, prosím také všechny o modlitby, aby mě Bůh vedl na cestě, kterou jsem si vybral.

bohoslovec Martin Mokrý
Od mého narození 5. září 1992 je můj život spojený s Blanskem. Do
páté třídy jsem zde chodil na základní školu na ul. Erbenova. V roce 2004
jsem přestoupil na osmiletý obor blanenského gymnázia. Zhruba v té době
jsem se stal členem 12. skautského oddílu.
Když se přiblížila maturita, začal jsem přemýšlet, kam bych měl
pokračovat. Myšlenky na duchovní povolání se i v předchozím životě
objevovaly, ale nebral jsem je nijak vážně. Ani v maturitním ročníku jsem
nebyl úplně rozhodnutý. Proto jsem se poradil s některými kněžími. Jeden
z nich (nebudu říkat který, aby se na mě O. Jiří nehněval) mi řekl, že
v těchto záležitostech není kam spěchat a že mám klidně začít studovat
něco jiného, pokud si nejsem jistý. Přihlásil jsem se tedy na Fakultu
sociálních studií MU v Brně, kde jsem poté rok studoval psychologii a
politologii. Během tohoto roku jsem se rozhodl, že si přihlášku do kněžského semináře podám.
Brněnský Otec biskup mě do semináře přijal a po třech letech formace v olomouckém
semináři mi nabídl možnost svá studia dokončit v Římě. V tuto dobu dokončuji první ročník
teologie na Lateránské univerzitě. Vždycky se rád vracím do Blanska, přestože teď už jenom
o prázdninách. Obvykle nezapomenu při této příležitosti navštívit Moravský kras, kam vyrážím
buď pěšky, nebo na kole. A při pohledu na celou farnost sám v sobě znovu objevuju smysl toho, pro
co a pro koho jsem se rozhodl.

P. doc. Damián Němec, dr. OP
V letech 1976-1980 jsem studoval na Střední odborné škole
strojnické v Jedovnicích obor přístrojová a automatizační technika, poté
pracoval jako projektant. Teologii jsem studoval v letech 1986-1990 na
CMBF v Litoměřicích, 1990-1991 na CMTF UP v Olomouci.
Postgraduální studium teologie jsem absolvoval na Papežské fakultě
teologické ve Vratislavi (Wrocław, Polsko) pod vedením prof. Edwarda
Góreckého ve specializaci kanonické právo. V roce 1991 jsem získal titul
Mgr., v r. 1996 licenciát teologie (lic.), v r. 2003 doktorát teologie (dr).
Habilitoval se v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
r. 2008.
V letech 1991-1992 jsem byl farním vikářem u sv. Michala v Olomouci, 1993-1998 převorem konventu dominikánů v Olomouci, 19982002 provinciálem České dominikánské provincie, 2002-2004 farářem v Praze - Hlubočepích. Od
1. 7. 2005 jsem byl pověřen vedením katedry církevního práva CMTF UP, od 1. 12. 2008 jmenován
vedoucím katedry (ta byla r. 2016 spojena s dosavadní katedrou církevních dějin a dějin církevního
umění v katedru církevních dějin a církevního práva). V letech 2006-2014 jsem byl proděkanem
pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti a stálým zástupcem děkanky CMTF UP.

P. Petr Beneš
Narodil jsem se 28. 6. 1973 v Boskovicích a pokřtěn jsem byl 19. 8.
1973 v Brně-Židenicích. V Blansku jsem chodil na základní školu
Erbenova (1979–1987). Na střední průmyslovou školu v Jedovnicích
jsem následujícími dvěma roky navázal vysokoškolským studiem VUT
v Brně.
V této době dozrálo moje rozhodnutí pro duchovní povolání a v roce
1992 jsem nastoupil na Teologický konvikt v Litoměřicích (1992–1993) a
v letech 1993–2000 (s přetržkou v letech 1997–1999 na Evangelizační
škole Jeunesse-Lumiere) pokračoval ve studiích na Teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. V brněnské katedrále jsem byl vysvěcen 17. 6. 2000 na jáhna a o rok později 30. 6. 2001 na kněze. Mezitím
jsem dokončil základní vojenskou službu, kterou jsem strávil v Přerově.
Moje dosavadní kněžská služba je spojena s Brnem. Začínal jsem jako kaplan v kostele
sv. Tomáše (2001–2003), současně od roku 2002 jako spirituál na Cyrilometodějském gymnáziu a
střední odborné škole pedagogické. V Brně-Židenicích působím od roku 2003 až dosud – nejprve
jako administrátor a od roku 2010 jsem tamním farářem.

jáhen Oldřich Němec
Jsem blanenský jáhen a terciář řádu sv. Dominika.
Období mé formace velmi ovlivnilo přátelství s Františkem Klíčem
starším a naše setkání s otcem Albertem Benešem, které vyústilo ve vstup do
III. řádu sv. Dominika (1979) a následnou přípravu na trvalé jáhenství (1983).
Studiem v „podzemní církvi“ jsem prošel spolu s Františkem a společně jsme
byli také vysvěceni 24. června 1995 na jáhny. Společně jsme sdíleli, jako
první jáhni v Blansku, jáhenskou službu až do Františkovy smrti v roce 2000.
Vedle rodiny (manželka, 5 dětí a 4 vnoučata) se v současnosti plně
věnuji službě farnosti.

jáhen František Klíč st.
Vzpomeňme v modlitbě také na již zesnulého spolubratra našeho jáhny Oldy Němce.
Narodil se 18. 12. 1946 ve Svitávce. Po svatbě se přestěhoval do Letovic a pak do Blanska.
Zapojil se do služby ve farnosti a
spolu s Oldřichem Němcem
vstoupil do II. řádu svatého
Dominika a začal se nejprve tajně
(od roku 1983) a po převratu pak
oficiálně připravovat na jáhenskou službu.
Přes velké zdravotní problémy dokzal povzbuzovat druhé a
podle svých sil jim pomáhat.

