Otec biskup Vojtěch slaví své biskupské jubileum
Tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích
ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval papež Jan Pavel II. dne
14. února 1990 brněnským sídelním biskupem. V pořadí
třináctým. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně 31. března. Bylo mu 43 let, což byl dle statistiky
čtvrtý nejmladší biskup v dějinách diecéze. Svou službu
zahajoval po osmnácti letech sedisvakance, kdy v čele diecéze nestál biskup, ale po smrti biskupa Mons. ThDr. Karla
Skoupého v roce 1972 ji vedl kněz, kapitulní vikář Ludvík Horký. Jako biskupské heslo si biskup
Vojtěch zvolil jednoduchá slova: “Non ego, sed tu”, česky “Ne já, ale Ty”, jako zkratku ozvěny slov
Panny Marie i Ježíše Krista, jako vyjádření touhy odevzdat svůj život do rukou milujícího Boha.
Letos slaví otec biskup Vojtěch 30. výročí své biskupské služby a je nejdéle působícím brněnským
biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. Aktuálně se dá biskup Vojtěch Cikrle
označit také jako „doyen“ současného biskupského sboru, protože je dnes nejdéle sloužícím biskupem v českých a moravských diecézích. V letech 1990 až 2018 vysvětil celkem 243 kněží, z toho
v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení (Otec Josef Kubeš). Je hlavním
světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. ThDr. Petra Esterky a Mons. Ing. Mgr. Pavla
Konzbula, Dr., a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa
Christopha kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V roce
2009 přivítal biskup Vojtěch v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který navštívil
brněnskou diecézi.
Zdroj: Martina Jandlová, tisková mluvčí Brněnského biskupství
O prožívání své služby otec biskup Vojtěch hovoří v nové publikaci „Rozhovory o Brně a službě“.

Slovo Otce Jiřího: Jubileum našeho kostela: 1140-2020
Naše farnost slaví 880 let od postavení svého kostela svatého Martina olomouckým biskupem
Jindřichem Zdíkem. Jeho záměr, postavit v obci Blansko kostel, je zaznamenán ve staré kronice
Vyšehradské k roku 1136. Díky archeologickému průzkumu u kostela z roku 2017 se zjistilo, že na
místě kostela mohla stát ještě starší dřevěná stavba a existovat osídlení už v polovině 11. století
(tedy kolem roku 1050).
Naše farnost se tedy může považovat za křesťanskou komunitu s nepřetržitou tradicí trvající
téměř 970 let!
K tomuto výročí nepřipravujeme nějakou významnou akci, spíše si je připomeneme po celý
rok. V květnu to bude například farní pouť do města spjatého s narozením svatého Martina - do
Szombathély v Maďarsku. Během léta by měl vyjít v řadě “Zdík”, editované naším městem, sborník historických a vlastivědných statí o našem kostele. Dále se toto výročí objeví v programech:
Noc kostelů, Dny evropského kulturního dědictví (EHD), vstupy do škol nebo Vítání svatého
Martina.

V neposlední řadě, jako perličku, bychom mohli uvést,
že tomuto výročí je věnovaný i svérázný pomník, kterým je
novostavba “Lotosu”. Když si jej prohlédnete i třeba jen
z ulice, všimněte si: Jeho přízemí je obloženo přírodním
kamenem, který připomíná hloubku země a tedy prastaré
dějiny kostela a farnosti. Patro je zbarveno sluneční žlutí, což
je symbol tohoto dne, tedy přítomnosti. A okna do ulice
představují hrací kameny a tím symbol hravosti, dětství,
naděje v budoucnost, vloženou do otcovských Božích rukou.

POZVÁNKY
Kněžské svěcení jáhna Martina Mokrého, jáhenské svěcení Jiřího Dyčky
V letošním roce se bude konat v sobotu 20.6. v Brně v katedrále v 9:00 mše svatá s kněžským
a jáhenským svěcením. Deo dante by je měli přijmout i kandidáti z naší farnosti:
Jáhenské svěcení přijme bohoslovec naší farnosti, Jiří Dyčka.
Kněžské svěcení přijme náš rodák, jáhen ve farnosti Znojmo-sv.Mikuláš, Martin Mokrý.
Primiční mši svatou bude sloužit na farním nádvoří v sobotu 27.6. v 15:30 (tento čas je stanovený
tak, aby stihli přijet spolužáci, novokněží, kteří budou v jiných diecézích svěcení dopoledne).
Na svěcení do Brna zveme celé farní společenství!! A předem děkujeme všem dobrovolníkům, které oslovíme s prosbou o pomoc se zajištěním primice.
-- -- -Postní duchovní obnova naší farnosti
Duchovní obnovu povede P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD., farář v Bílovicích nad Svitavou a
Adamově.
Pátek 6. 3.
* 17:45 mše svatá pro děti (kostel)
* 18:30 přednáška pro mládež (malý sál KD)
Sobota 7. 3.
* 8:30-9:30
1. přednáška pro všechny (velký sál KD)
* 10:00-11:00 2. přednáška pro všechny (velký sál KD)
* 11:15
adorace a rozeslání (kostel)
Hlídání dětí během přednášek zajištěno. Program pro děti a školáky:
* 8:30-11:00 školáci: katecheze, hry, modlitba a občerstvení (Lotos)
*10:00-11:00 předškolní: katecheze Dobrého Pastýře (Senior point)
Adorace v kapličkách
Také letos se bude konat každý jarní a letní měsíc v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií za naše farní společenství. Jejím smyslem je modlitba za naši
farnost. Prosíme zejména místní, aby se zapojili. Termíny:
29. 2. Penzion Písečná, 8:00-12:00 * 8. 4. Senior centrum, 16:00-17:00 * 2.5. Spešov, 9:00-12:00 *
6. 6. Olomučany, 10:00-12:00 * 5. 7. Lažánky, 11:30-14:00 * 1. 8. Ráječko, 8:00-11:30 *
13. 9. Olešná, 13:00-14:30

Společně u jednoho stolu
Je to náš farní projekt, určený všem, kdo mají chuť se naučit něco dobrého od druhých a nebo
se s nimi rozdělit o své zkušenosti. V nejbližší době máme tyto plány:
* únor (29.) : pečení trubiček na Lotosu pod vedením Milušky Pokorné z Ráječka

* březen (asi 28.) : vrbové věnce pod vedením Jany Brzobohaté z Mokré
* duben : pletení pomlázek (Bílá sobota dopoledne na dvoře) povede pan Jiří Daniel z Olomučan; pečení beránků a mazanců (bude upřesněno); zdobení kraslic slámovou technikou (povede
paní Dražilová z Blanska, nositelka tradic)

Adorace před křížem
V úterý, počínaje postní dobou, se v 18:30 bude v kostele konat adorace před křížem,
provázená modlitbou a písněmi s chválící skupinou. K této modlitbě zveme především
biřmovance, ale otevřeno je pro každého.
Tématem nejbližších úterních adorací budou:
3. 3. Bůh - milující Otec nás všech * 17. 3. Modlitba - rozhovor Boha a člověka * 31. 3. Kříž –
oběť lásky * 14. 4. Křesťan - svědek víry.
Obvyklá čtvrteční tichá eucharistická adorace zůstává i nadále možností pro každého, kdo
chce strávit hodinku ticha s Ježíšem v Eucharistii.

Pozvánky zejména pro děti a mládež
Misijní výprava – sobota 28. 3.
Děti z Misijního klubka farnosti zvou své kamarády na další misionářskou výpravu.
Tentokrát do Střelic, kde žijí sestry dominikánky a do okolí. Podrobnosti na návratkách v předsíni
kostela. S sebou hlavně růženec.
Křížová cesta – neděle 29. 3.
Školáci povedou pobožnost křížové cesty. Začátek ve 14:30 a sraz ve 14:15 před kostelem.
Týden modliteb za mládež: 29.3. - 3. 4.
Srdečně zveme mládež od 6. tříd a prim ke společné modlitbě každý večer v tomto týdnu.
Čas bude upřesněný. Bližší info na netu.
Diecézní setkání mládeže – sobota 4. 4.
Mladí (12-26 let) jsou zváni na setkání s Otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v sobotu
13. 4. od 8:30 do Brna. Program bude upřesněn na: http://brno.signaly.cz Společnou jízdenku
hradí farnost, sraz je v 7:20 na obou vlakových zastávkách v Blansku. Bližší info na netu.
Zelený čtvrtek – 9. 4.
Všechny školáky zveme na výlet do Brna! Zúčastníme se mše svaté s Otcem biskupem a
téměř všemi kněžími naší diecéze (začátek v 9:00). Potom nás čeká překvapení a cesta domů na
oběd... Sraz v 7:20 na vlakovém nádraží.
Ježíšova velikonoční večeře – Zelený čtvrtek 9. 4.
Po obřadech Zeleného čtvrtku jsou žáci 4. - 7. tříd zváni k připomínce velikonoční večeře
v době, kdy žil Ježíš. Společně také prožijí modlitbu v „Getsemanech“ a budou mít možnost
přespat na Staré faře. Závěr akce v pátek ráno.
Velký pátek – 10. 4.
Děti základních škol zveme na farní nádvoří, kde pro ně bude připraven od 8:00 do 12:00
hod. program. Postará se o něj mládež ze společenství 13+ Pitný režim i svačinka zajištěny.
Bílá sobota – 11. 4.
Od 8:00 do 16:00 bude otevřen kostel k adoraci kříže a k návštěvě Božího hrobu. Pro děti
je na farním dvoře připraveno pletení pomlázek, se kterým pomůže pan Jiří Daniel z Olomučan.
Kdo nebude mít své proutky, tomu je daruje.
Velkopáteční klapání
Připomeňme si smysl velikonočního klapání. Od mše svaté na Zelený čtvrtek po slavnost
Vzkříšení na Bílou sobotu umlkají z úcty ke Kristovu utrpení kostelní zvony. Zvonění je nahrazeno
klapáním (připomíná zatloukání hřebů do Kristova kříže) a řachtáním (připomíná chechtání

posmívajících se na křížové cestě). Už tradiční velikonoční klapání v Blansku bude pokračovat
i letos. Klapaček je díky péči Jana Pořízka - Bobra dostatek, příchozí si je mohou vypůjčit na místě.
Velký pátek cca 16:00 hod. Po velkopátečních obřadech se vychází směrem na starý hřbitov
na Starém Blansku. Jen s klapačkami, oznamujícími: "Umřel Kristus Pán!"
Bílá sobota 7:30 hod. Na Bílou sobotu vyjde průvod klapačů a řehtačů od kostela v 7:30 hod.
a půjde se na hřbitov. Na obě akce zveme všechny chlapy, mladé i staré.
Farní víkendovka pro mládež
Chceš zažít víkend se známými i méně známými kamarády z farnosti daleko od rodičů?
Chodíš alespoň do 7. třídy nebo sekundy na gymplu?
Jestli tě lákají nové zážitky a výzvy, nebo toužíš jen uniknout sobotnímu úklidu doma, pojeď
s námi! Vyrazíme do Olomouce od 27.3. do 29. 3., více informací a přihlašování najdeš na farních
stránkách (od neděle 23. 2.)
Těší se na Tebe vedoucí spolča 13+ Verča V., Káťa S., Káťa Z.

Farní kavárna 2020
Letošní farní kavárnu zahájíme až po Velikonocích, a to v neděli 19.4. po druhé mši svaté.
Děkujeme už předem všem rodinám, společenstvím, skupinkám, které si vezmou o jednotlivých
nedělích na starost napečení a obsluhu. Kdo to ještě nezkusil, ať se nebojí připojit ke zkušeným a
hned se do všeho dostane. Rozpis služeb pro další farní kavárny najdete na stolku pod kůrem.

Setkání ministrantů brněnské diecéze - v kněžském semináři Olomouc - 2.5.
Pro všechny ministranty naší diecéze připravili bohoslovci v Olomouci na sobotu 2.5. zajímavý program.Akce se pro nás koná 1x za tři roky, proto ji nesmíme propást!
Z našeho děkanátu vypravíme autobus. Podrobnosti včas zveřejníme.

Farní pouť I - 8. a 9. 5. 2020
Naše farnost připravuje na pátek a sobotu (8. a 9. května) tradiční pouť. Pouť se letos ponese
ve znamení výročí kostela (880 let) a našeho patrona svatého Martina. Navštívíme Maďarsko, kde
se v dobách Římské říše, v tehdejší Sabarii (dnes Szombathély) svatý Martin narodil. Na programu
je také návštěva nejvýznamnějšího poutního místa Maďarska, kláštera benediktinů na Pannohalmě
a cestou domů zastávka v katedrálním dómu svatého Martina v Bratislavě. Přihlašovat se můžete
na archu na stolku pod kůrem.

Svátek maminek a divadlo – neděle 10. 5.
Společným nadšeným úsilím divadelníků Společnosti katolického domu (Drakaťáku) a
Kolpingovy rodiny Blansko se podařilo nacvičit divadlo, na které srdečně zveme všechny maminky a jejich rodiny! Začátek bude v 10:00 po mši svaté.

Noc kostelů – pátek 5.6.
Také letos nebude chybět program pro děti, výstup na věž, mše svatá a adorace. Uskuteční se
také krátké koncerty, převážně v podání žáků blanenských škol. Novinkou bude vernisáž výstavy
výtvarného oddělení ZUŠ Blansko ve věži kostela.

Farní pouť II - 4. až 10. 10. 2020
Naše farnost ve spolupráci se zkušeným průvodcem poutí do Medžugorje, Václavem
Salajkou z Dolních Bojanovic připravuje pouť na toto poutní místo. Připraven je duchovní program a čas pro duchovní obnovení a svěření životních problémů do Božího řešení pod ochranou
Panny Marie.

Společnost katolického domu ZVE...
Taneční kurzy pro mírně pokročilé
V plánu je 8 lekcí od 5. 3., se začátky v 20:15. Podrobnosti a přihláška na www.skdblansko.cz
24.4.2020 * 19:00 * Michal Horák
Na již tradiční jarní koncert jsme letos pozvali vycházející mladou hvězdičku a příjemného
chlapíka. Písničkář, multiinstrumentalista a tvůrce hitů Hej teto, Křeček, Netuším nebo Je to tak.

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny Blansko zve...
Splutí Svitavy
Zveme všechny děti a rodiče na tradiční jarní farní splutí Svitavy s táborákem, které se bude
konat v neděli 26. dubna 2020. Sraz v 9:30 před vlakovým nádražím. Zájemci se mohou hlásit již
teď na mail: kolping.blansko@seznam.cz , jde hlavně o zjištění správných velikostí plovacích vest
a pádel. Další podrobnosti budou sděleny dubnu v na letáčku a v ohláškách.
Táboření u Salzy
Prosíme rodiče mládeže od 12 let, kteří mají zájem o letní táboření s turistickým a vodáckým
programem u Salzy, aby se do konce března ozvali také na kolping.blansko@seznam.cz
V dubnu Vás pozveme na schůzku, kde domluvíme termín, trvání a náplň tábora.
Pádlování na bazéně i na Svitavě
Již nyní bývá na středečních Hrátkách na bazéně možnost pádlování na kajacích a nafukovací
lodi. Od května bude příležitost pádlování na Svitavě v zázemí rájecké loděnice případně krátké
vodácké výlety v okolí.

Klub aktivních seniorů Blansko - KLAS zve...
KLAS zve ty, kterým je 55 let i víc, chtějí se pobavit i něco dovědět, na setkání v pondělí, 2x za
měsíc od 15:00 do 17:00 na Starou faru do Senior pointu. Kontakt: blansko@spolecne.info a
732747952.

Centrum pro rodinu Brněnské diecéze zve ...
Třídílný kurz Na rozcestí pro lidi v rozvodové nebo rozchodové situaci. Je organizovaný
ve dnech 28. 2. – 27. 3. 2020.
Kurz je určen lidem v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci. Těm, kteří se
aktuálně těžko vyrovnávají s novou životní situací a potřebují se zorientovat. Součástí kurzu je
poskytované poradenství v daných oblastech. Každé ze tří setkání má konkrétní téma, které
účastníkům pomůže postupně zpracovat těžkou situaci.
Více na www.crsp.cz/kurz-na-rozcesti-pro-osamocene-rodice/

Diecézní katechetické centrum zve ...
Diecézní katechetické centrum nabízí v brněnské katedrále duchovní program na postní
pátky, který bude letos spojen s biblickými postavami. Začíná vždy mší svatou v 17:30 hodin, po ní
následuje v 18:15 hodin tematická promluva a adorace. Program:
28. 2. 2020 - Otec biskup Vojtěch na téma: Josef Egyptský
6. 3. 2020 - Otec Jan Pacner: David
13. 3. 2020 - Otec Václav Slouk: královna Ester
20. 3. 2020 - Otec Josef Novotný: Daniel
27. 3. 2020 - jáhen Vojtěch Libra: Mojžíš

INFORMACE
Průvodce postní dobou
Katechetické centrum Brněnského biskupství připravilo i letos Průvodce postní dobou.
K dispozici je na stolku pod kůrem. V brožurce najdete inspirace pro každý den postní doby.

Naši bohoslovci, sestry, kněží ... a velikonoční svíčka do rodin
Připomeňme si opět duchovní povolání z naší farnosti. Na kněžství se připravují: ve farnosti
Znojmo-svatý Mikuláš jáhen Martin Mokrý a v Olomouci, v kněžském semináři pomalu zakončuje svou formaci Jirka Dyčka a připravuje se na jáhenství. V jezuitském noviciátu se připravuje
Vojta Fojt. Jáhen Jenda Musil působí na novém Arcidiecézním učilišti v Kroměříži. Zasvěcené
sestry máme: Kateřina Němcová (sestry Cyrila a Metoděje, Velehrad), Xavera Starychová a Fidelis
Sedláková (sestry Boromejky, Praha) a Jiřinka Čípková (sestry Ježíšovy, Apoštolská nunciatura v
Praze). Kněží-rodáci: Damián Němec OP (Uherský Brod), Pacifik Matějka OFMCap. (Brnosv.Kříž), Petr Beneš (Brno-Židenice) aAntonín Sedlák (Krásná Lípa).
Provázejte je prosím modlitbou! Na velikonoční neděli rozdáme do rodin s dětmi velikonoční
svíčku a poprosíme o modlitbu za naše kněze a sestry a za nová povolání. Pokud by měl nějaký
kluk či děvče zájem sloužit druhým v duchovní službě, u Otce Jiřího se dozví víc!
Triduum vAdamově
Kdo byste se chtěli účastnit obřadů tridua v dřívějších časech, můžete využít bohoslužeb
vAdamově: Zelený čtvrtek v 17:00, Velký pátek v 17:00 a Bílá sobota v 18:30 (převzato z r. 2019).
První svaté přijímání 2020
První svaté přijímání je naplánované na 7. 6. v 8:45 hod. Letos bychom chtěli dětem, které se
budou připravovat na první svaté přijímání nabídnout před ním svátost smíření dvakrát! První
termín ještě domluvíme a druhá společná příležitost ke svátosti smíření by měla být 4. 6., ve čtvrtek
před slavností, v rámci pravidelné svátosti smíření pro veřejnost v kostele.
Přípravné schůzky budou během postní a velikonoční doby podle rozvrhu, který přihlášení
obdrží, vždy v pátek v 16:00 hod. na Katolickém domě. V 16:30 si děti vyberou další program:
zkouška sboru na dětskou mši svatou (vhodné pro kluky i děvčata), ministrantská schůzka (pro
kluky) a nebo výtvarná dílna na Kolpingu na Staré faře (pro děi i dospělé). V 17:45 je sraz v kostele
na dětskou mši svatou.
Postem na pomoc hladovým
Během postní doby se, prosím, snažme (i s dětmi) více uvažovat, za co zbytečně nebo navíc
utrácíme. Ušetřené prostředky shromažďujte prosím doma v postních pokladničkách a o Velikonocích je vybereme, abychom společně pomohli hladovějícím a potřebným. A to buď přímo, jako
farnost nebo prostřednictvím Charity. Děkujeme!

Společnost katolického domu slaví letos 110 let od založení a 30 let od obnovení
činnosti
Při této příležitosti zveme naši farnost na mimořádnou farní kavárnu na Katolickém domě
v neděli 22. března po mši svaté .

Střípky z historie Společnosti katolického domu v Blansku:
Po zrušení roboty r. 1848 došlo v Blansku postupně během padesáti let ke vzniku nejméně
pětadvaceti dobrovolných spolků. Např. Tělocvičná jednota Sokol Blansko byla založena již roku
1892, až v roce 1923 bylo slavnostní otevření nové sokolovny. Spolek Dělnický dům v Blansku
vznikl v roce 1905. První přístavba bývalého Kalova hostince (dnešní sál S3) byla dokončena v

listopadu 1908, slavnostní otevření zásadní dostavby nové budovy Dělnického domu bylo teprve v
roce 1926. Potřeba vytvořit centrum kulturních a spolkových aktivit katolicky orientovaného
obyvatelstva vedla na počátku dvacátého století v řadě měst a obcí k výstavbě „katolických domů“.
Hlavním cílem byla podpora úcty k morálním hodnotám vycházejících z křesťanských zásad. Náš
blanenský spolek, založený v roce 1910, se snažil od počátku významně přispívat k podpoře
pospolitosti a rozvoji kultury nejen pro katolíky, ale ve prospěch všech obyvatel Blanska a okolí.
Naši vzpomínku a úctu si zaslouží iniciátor spolku blanenský farář P. František Grydil a
všichni jeho pokračovatelé. Členové spolku a především předsedové a členové výboru se
zasloužili o stovky vydařených kulturních a společenských akcí, besídek a přednášek. Spolek
přežil druhou světovou válku, nepřežil však střetnutí s komunistickým režimem, který jej od r.
1952 na třicet osm roků vymazal ze života města. V roce 1990 se však podařilo Společnost katolického domu v Blansku úspěšně obnovit a znovu rozproudit činnost ve všech spolkových oblastech.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Popelec
** 25. února 2020, 17:00, kaple Spešov
** 26. února 2020 (Popeleční středa), 17:45, kostel Blansko
** 1. března 2020, 10:45, kostel Olomučany
Postní “roráty”
** Úterky a čtvrtky postní doby, 6:30, kostel Blansko
Srdečně zveme na ranní bdění s Ježíšem při eucharistické liturgii.
Postní duchovní obnova
** 6.- 7. března 2020, kostel a Katolický dům
Podrobnosti v článku.
Svátost nemocných - společné udělování
** 19. března 2020 (slavnost svatého Josefa), 17:45, kostel Blansko
** 24. března 2020, 17:00, kaple Spešov
** 10. května 2020 (svátek maminek), 10:45, kostel Olomučany
Prosíme všechny, kdo máte nablízku nepohyblivé nemocné, abyste jim pomohli zúčastnit se
mše svaté a udělování svátosti nemocných. Přijmout ji může katolík bez rozdílu věku, s fyzickými i
duševními problémy, vážnějšími nebo dlouhodobými.
Zájemce o individuální přijetí (v domácnostech, v nemocnicích apod.) nahlaste Otci Jiřímu.
Velikonoční úklid
Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí zejména mladší
školáky a všem předem děkujeme za pomoc! Termín: sobota 4. dubna. Občerstvení zajištěno!
Květný pátek ve Sloupě
** 3. dubna 2020, 7:00 a 10:30, Sloup
Sejdeme se ke mši sv. (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem Vojtěchem) a ke svátosti smíření.
Srdečně zveme hlavně biřmovance, ale i ostatní statečné na pěší pouť do Sloupa! Sraz ve
4:30 u pařeza.
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem
** 4. dubna 2020, 8:30, Brno - katedrála
Podrobnosti v článku.
Velikonoční svátost smíření
** 4. dubna 2020, 9:30 - 12:00, Jedovnice
** 5. dubna 2020 (Květná neděle), 14:30 - 17:00, Blansko
V Blansku budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě kněží našeho děkanátu, vypomohou jim kněží: O. Karel Hanslík z Vranova a O. Josef Večeřa z Obřan.
Velikonoční bohoslužby:

Zelený čtvrtek * 9. dubna 2020:
** 9:00 Brno-katedrála ** 19:00 Blansko
Velký pátek * 10. dubna 2020 (postní den): ** 15:00 Blansko
Bílá sobota * 11. dubna 2020:
** 21:00 Blansko
Velikonoční neděle * 12. dubna 2020:
** 7:00 a 8:45 Blansko ** 10:45 Olomučany
V neděli si přineste k požehnání velikonoční pokrmy. Do sakristie můžete také přinést peníze,
které jste v rodinách ušetřili během postní doby pro lidi o hladu. Rodiny s dětmi prosíme, aby si
v neděli po mši svaté vyzvedly svíčku-vajíčko k modlitbám za duchovní povolání. Více v článku.
Jarní splutí Svitavy
** 26. dubna 2020, 9:30, od nádraží v Blansku
Podrobnosti v článku.
Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu
** 1. května 2020, kaple Senetářov
Další ročník pouti mužů do Senetářova.
Setkání ministrantů celé diecéze v Olomouci
** 2. května 2020, Olomouc - kněžský seminář
Podrobnosti v článku a v ohláškách.
Farní pouť do Szombathély
** 8. a 9. května 2020, Maďarsko a Slovensko
Podrobnosti v článku.
Den maminek a divadlo
** 10. května 2020, 10:00, Katolický dům
Podrobnosti v článku.
Bambifest
** 15. - 16. května 2020, Zámek a zámecký park
Festival nabídek pro volný čas. Bohatý program pro všechny věkové kategorie.
Křtiny - zásvětná pouť
** 30. května 2020, 18:00, kostel Křtiny
Pěší poutníci vyrážejí ve 13:00 od Staré fary přes Klepačov.Autobus pojede v 16:30 od Billy.
Noc kostelů 2020
** 5. června 2020, 15:00-22:00, kostel a farní nádvoří Blansko
Program najdete na našich stránkách a na stránkách www.nockostelu.cz
První svaté přijímání
** 7. června 2020, 8:45, kostel Blansko
Boží Tělo
** 14. června 2020, 9:00, farní nádvoří (v případě deště: kostel) Blansko
Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty
dodáme) k sypání na cestu v průvodu. Na půjčení jsou i košíčky.
Jáhenské a kněžské svěcení
** 20. června 2020, 9:00, Brno - katedrála
Jáhenské svěcení přijme náš bohoslovec Jiří Dyčka a kněžské svěcení jáhen Martin Mokrý.
Primice Martina Mokrého
** 27. června 2020, 15:30, Blansko - farní nádvoří
Podrobnosti v článku.

Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení?
Z homilie Svatého Otce Františka

Všichni účtujeme se životem
»Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám« (Mk 4,24). My všichni účtujeme s životem, v
přítomnosti a zejména v budoucnosti, na konci svého života. A citovaná Ježíšova věta popisuje,
jaký bude soud. Blahoslavenství a podobně i 25. kapitola Matoušova evangelia nám ukazují, co
máme dělat, tedy konkrétní skutky. Zatímco úryvek z Markova evangelia (Mk 4,21-25) popisuje, jak
si máme počínat, a jaký by měl být náš životní styl.
Jakou mírou měřím druhým, takovou mírou budu souzen
Jakou mírou měřím druhým? Jakou mírou měřím sobě? Je to míra velkodušná, plná Boží
lásky, vysoká anebo přízemní? Takovou mírou budu souzen, žádnou jinou, tou, kterou měřím já. Do
jaké výše jsem nasadil svoji laťku? Na to je třeba myslet. A to je vidět nejenom na tom dobrém nebo
zlém, co děláme, ale v souvislém životním stylu.
Každý máme svůj způsob, jakým posuzuji sebe a jakým druhé. A Pán použije ten, kterým
posuzujeme druhé. Kdo je sobec, nemá slitování, dere se nahoru a šlape po druhých, bude souzen
stejně, tedy bez slitování.
Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení?
Jako křesťan si kladu otázku: co je prubířským kamenem poznání, zda jsem na křesťanské
úrovni, na té, kterou si přeje Ježíš? Je to schopnost přijmout pokoření, schopnost snést ponížení.
Křesťan, který není schopen snášet pokoření, jež přináší život, něco postrádá. Je to křesťan zdánlivý nebo zainteresovaný, a stěžuje si: »Proč k tomu došlo?«. – Protože to tak praktikoval i Ježíš,
který se zřekl sám sebe, jak říká Pavel. »Ponížil se a byl poslušný až k smrti. Nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl« (srv. Flp 2.8.6-7). Toto je vzor.
Tomu ale odporuje světský životní styl, který není schopen držet se Ježíšova vzoru. Svůj vlastní
styl posuzování tedy poznám podle postoje, jaký zaujímám vůči příkoří a ponížení, jimž jsem vystaven. »Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám«, toutéž mírou. Je-li to křesťanská míra, která se
drží Ježíšovy cesty, budu stejnou mírou souzen já. S velkým slitováním, soucitem a milosrdenstvím.
Avšak je-li to míra světská, která křesťanskou víru jenom využívá – chodím sice na mši, ale žiju
světsky – bude mi naměřeno touto mírou.
Prosme Pána, abychom neměli strach z kříže a pokoření
Prosme Pána o milost žít křesťansky a hlavně nemít strach z kříže a pokoření, protože to je
cesta, kterou zvolil k naší spáse a která je zárukou křesťanské míry, totiž schopnost nést kříž, schopnost snášet pokoření.“

----25 let od svatořečení Jana Sarkandra
V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 17. března
uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a 21. května to
bude dvacet pět let od jeho svatořečení v Olomouci.
Svatý Jan Sarkander je patronem Moravy a se svatou Zdislavou, rodačkou z Křižanova, patří
k nejmladším moravským světcům.
Brněnská diecéze připomíná ještě jednu velkou událost – 22. března 1609 v tehdejším kapitulním chrámu (dnes katedrála sv. Petra a Pavla) na Petrově přijal Jan Sarkander z rukou olomouckého pomocného biskupa Jana Křtitele Civalliho své kněžské svěcení.
Jan Sarkander, narozený roku 1576 v polském Skočově, prožil prakticky celý svůj život na
Moravě. Po kněžském svěcení působil na několika místech jako farář, naposled v Holešově. Za
stavovského povstání byl obviněn z velezrady a v Olomouci ho vyslýchali a mučili, aby vyzradil
zpovědní tajemství. Sedmnáctého března 1620 popálený a s vykloubenými rameny zemřel. Stal se
patronem kněží, zpovědního tajemství, vytrvalosti v útrapách a odpuštění nepřátelům.
Papež Jan Pavel II. při kanonizaci Jana Sarkandera řekl: „Dnes já, papež římské církve, jmé-

nem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách
tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti.
Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho
zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kristu: «Aby všichni jedno byli» (Jan 17,21).“

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Život není čas, ale setkání
Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi
Richard Čemus
Svědectví blízkého spolupracovníka kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou na velkou
osobnost naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která utvářela dílo Tomáše
Špidlíka – slovanská spiritualita, modlitba, srdce, kultura a umění, ekumenické snahy, duchovní
otcovství či papež Jan Pavel II.
Sedm posledních slov
Bůh, který nám rozumí
James Martin
Útlá publikace jezuity Jamese Martina se soustředí na sedm výroků, které podle evangelií
pronesl Kristus na kříži: od „Žízním“ přes „To je tvá matka“ a „Proč jsi mě opustil“ až k „Odpusť
jim…“ a „Dnes budeš se mnou v ráji“. Autor ukazuje, že jsou dokladem Ježíšova pochopení pro
lidské problémy, trápení a bolesti, a v jednotlivých kapitolách se zabývá odpuštěním, pochybami,
rodičovskou láskou, opuštěností, tělesnou bolestí, zklamáním a sebeobětováním. „Náš Bůh má
pochopení a soucit, umí se vcítit a rozumí našemu životu, protože ho sám prožil,“ píše.

Velké poděkování všem, kdo podporujete jakýmkoli dobrým skutkem
život našeho farního společenství. Boží dobro se tak může šířit
do našeho světa. Ať vám Pán odplatí svým požehnáním!
Všem milostiplnou dobu postní i velikonoční.

