‚ Martina
Plášt svatého
občasník o životě katolické farnosti sv. Martina v Blansku

č. 3 * ročník 15 * podzim 2020
s přílohou Pláštík
Slovo Otce Jiřího:
Jan Bosko (možná to byl on a nebo někdo úplně jiný) se prý zeptal malých kluků, o které
se staral, co by udělali, kdyby se dozvěděli, že je ten den Pán Bůh povolá na věčnost? Svými
odpověďmi se mu prý snažili zalíbit a říkali, že by se šli modlit nebo vyzpovídat, rozloučit, rozdat své
věci a podobně. Na otázku, co by dělal on, odpověděl, že nic zvláštního, že by pokračoval v tom, co
právě dělá. Ne nadarmo totiž zavedl do výchovy už malých kluků pravidelné měsíční témátko
s námětem přípravy na dobrou smrt. Chtěl, aby se snažili dobře žít každou přítomnou minutu svého
života a nemuseli jí nikdy litovat. Tak budou moci s čistým svědomím myslet na budoucnost.
I když má Jan Bosko svátek v lednu, přesto se na něj dovolávám právě v tyto dny. Opět se
šíří obavy, co bude s pandemií za měsíc, na podzim, během chřipkového období? Co budeme dělat?
Budeme slavit svatého Martina? Ale co Dušičky? A co adventní koncerty a pak Vánoce? Budeme se
moci navštěvovat nebo je prosedíme u televize nebo strávíme na sjezdovkách?
Místo takových obav se řiďme zmíněnou myšlenkou Jana Boska: ať nás čeká cokoli,
snažme se žít co nejpoctivěji právě dnes. Nepromarněme tuto minutu a věnujme ji nejen sobě, ale i
Bohu a lidem. Příležitostí je vždycky dost. A Bůh nám daruje do duše klid a pokoj i uprostřed neklidu
a strašidelných zpráv o budoucnosti. Nebojme se tedy a žijme v Pánu!
Slovo Otce Pavla Kafky, správce diecézního fondu PULS
Koncem září fond PULS slaví své třetí narozeniny. Při této příležitosti bych se rád
podělil o radostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb
v naší diecézi je také donátorem.
Zároveň bych chtěl poděkovat za veškerou Vaši podporu. Dary donátorů v loňském roce
přesáhly deset miliónů korun. Mám také radost z toho, že během koronavirové pandémie jste
PULSu zachovali přízeň a že i navzdory nepříznivým okolnostem se naše velká rodina malých dárců
nadále rozrůstala a věřím, že brzo přivítáme šestitisícího donátora.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů pomáhají snížit
příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého farníka), kterým se farnosti podílí na zajištění mezd
kněží v naší diecézi. V některých farnostech dary donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí.
Od letošního roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu. Využijme této
příležitosti k tomu, abychom se naučili darovat i jinou formou (např. převodním příkazem, inkasem
– SIPO). Nejedná se jen o změnu technickou, ale o změnu zažitých zvyklostí.
Zkusme udělat krok od „příležitostného darování na nějaký účel“ k rozhodnutí pro
„pravidelný dar“. A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. A právě k této změně smýšlení Vás chci
pozvat. Věřím, že se to postupně bude dařit a osvojíme si dárcovskou mentalitu, se kterou se
setkáváme u křesťanů v jiných evropských zemích.

Koník svatého Martina a škola

(Marie Prudká)

Svatomartinské hledání?
Přiřaď výřezy umístěné vedle obrazu tam, kam patří!

Najdeš rozdíly?
Najdi na obrázcích
s koníkem 7 rozdílů
a zakroužkuj je. 

Soutěž: Skryté tajemství

Jméno a příjmení:

Na začátek letošního podzimu jsme pro Vás připravili hru, jejímž cílem
bude najít a pomocí kódu otevřít skrytou truhličku s tajemstvím. Úkolem
bude najít tři kešky. V každé z nich bude soutěžní otázka se třemi
možnými odpověďmi. Vaším úkolem bude vybrat tu správnou a zapsat si
číslo, které je k této odpovědi přiřazeno. Na konci tak získáte třímístný
kód, a pokud jste odpověděli správně, otevřete pomocí něho truhličku
s pokladem.
V následující tabulce máte nápovědu, kde se nachází první keška. Do této tabulky si také můžete
zapisovat čísla konečného kódu a informace o dalších keškách, jak je budete postupně získávat.
Kešku i truhličku po nalezení opět dobře schovejte pro další soutěžící a neprozrazujte
jejich polohu. Umožníte tak ostatním užít si hru.
Školní děti mají na konci tabulky ještě jeden úkol navíc.
Výsledek zašlete na adresu Pláštíku plastiksvmartina@gmail.com, nebo odevzdejte do sakristie
do pátku 16. 10. 2020. Všichni úspěšní řešitelé budou odměněni při mši svaté v neděli 18. 10. 2020.
Číslo
stanoviště

GPS

Slovní nápověda

keška 1

49° 21' 37,1" N
16° 38' 18,6" E

Hledej na cestě nad pískovištěm
za třetí lavičkou.

keška 2

keška 3

Úkol navíc pro školní děti:
Zjištěný kód je také důležitým letopočtem
v dějinách křesťanství. Sám nebo s pomocí
rodičů doplň, o jakou událost se jedná:

Zde napište číslici
číselného kódu

Postřehy a příspěvky
Tvořivý týden
Během letních prázdnin bylo na farním dvoře stále živo. Mnoho lidí pracovalo na farní zahradě
(sklízelo úrodu, třídilo plevel od krásných květin, děti si hráli, atd.). V týdnu od 20.–24. 7. proběhly
tvořivé dílny, které byly realizovány v rámci projektu Společně u jednoho stolu. Díky podpoře
Jihomoravského kraje mohl být zajištěn materiál a lektoři. Účastníci se každý den setkali u jednoho
stolu a společně se učili něco nového.

Jedna ze zúčastněných nám napsala: „S velkým poděkováním vzpomínám na letní tvořivé
dílničky, které se konaly na farském dvoře v Blansku. Měla jsem tu na prázdninách dva vnuky,
tak jsme tuto možnost uvítali s radostí. Přijela za námi i moje dcera, která je tetou obou chlapců.
Poněvadž je učitelkou na základní škole a baví ji výtvarná výchova, projevila pro tuto věc velké
nadšení. Starší vnuk se ihned zapojil do práce, zatímco mladší chvíli váhal. U nich v Králíkách
takovou možnost nemají. Mladšího Martina nejprve zaujaly ovečky v ohradě, potom se osmělil
a půjčil si kolo. Postupně se také zapojil do tvorby obrázků z ovčí vlny. Ujala se ho tam jedna větší
holčička, která mu ochotně pomáhala. Starší vnuk Adam navštívil ještě jednu dílničku s výrobou
obrázků na textil, a také modelování (práci s keramickou hlínou). Myslím, že jsme všichni zažili
moc pěkné dny smysluplně naplněné a kluci na to budou rádi vzpomínat.
Já jsem jenom pobíhala kolem stolů a v duchu chválila paní učitelky, které se nám plně ve svém
volném čase věnovaly. Také moje dcera tuto akci ohodnotila, že to bylo „super.“
Nakonec nám bylo ještě nabídnuto, abychom si nasbírali do kyblíčku kanadské borůvky z farní
zahrady. Adam je chtěl nést a tak nadšeně mával kyblíkem, až se nám borůvky na chodníku
rozsypaly. Nicméně podařilo se nám je znovu sesbírat a donést až domů.
Ještě jednou díky všem, kteří se o tuto milou akci zasloužili.“
(Vendula Zachovalová, Blažena Tykvová)

Skautský tábor 9. oddílu Cesta, začátek července
Náš 9. oddíl měl tábor u Sloupu Na lukách. Tábořiště jsme měli pěkné, měli jsme tam menší
bažinu. Téma tábora bylo Sedmero království. My jsme hráli za království „Královo přístaviště“
a pak jsme se přesunuli na „Černý hrad“, abychom tam našli dračí vejce, protože dračí oheň byl
zbraní proti Bílým chodcům. Skupinky byly čtyři: Starkové, Tyrellové, Baratheonové a Lanisterové.
Líbilo se mi, když jsme bránili tábor proti nájezdům Bílých chodců. V druhém týdnu tábora jsme
měli disco na počest krále Roberta, který umřel. Hodně se mi líbil závěrečný táborák, u kterého
jsme zpívali a rozdávali ceny.
(Petr Šebela)

Skautský tábor 11. oddílu Svornost na tábořišti Norbetka u Vysočan
Tento tábor jsem si moc užila. Naše celotáborová hra byla na téma Slované. Tudíž jsme žili jako
oni. Pekli jsme chléb ve vlastnoručně vyrobené peci, moštovali jsme ovoce, vyšívali, tkali
na tkalcovském stavu a dělali další činnosti, jako dělali Slované. V průběhu tábora jsme
se dozvěděli, že naši zemi (tedy tábořiště) chtějí obsadit výbojní Germáni. Proto jsme šli do lesa
stavět pevnost „oppidum“, ve které bychom byli chráněni. Další den na nás Germáni zaútočili,
ale my jsme se jim samozřejmě ubránili a vyhráli jsme. S jedenáctým oddílem jsem byla na táboře
poprvé a moc se mi líbil a doufám, že se mi takhle budou líbit i další tábory.
(Zuzka Šebelová)

Jak jsme si užili prázdniny
O prázdninách jsme jeli s naší rodinou na dovolenou. Navštívili jsme Františkovy Lázně,
Mariánské Lázně, ZOO Plzeň a spoustu dalších krásných míst. Ochutnávali jsme minerální prameny,
byli jsme v přírodních rezervacích a jeli vláčkem po úzkorozchodné železnici. Taky jsme navštívili
klášter Teplá, kde je druhá největší knihovna v České republice. U kláštera se nám líbily vodní
hrátky pro děti (byly tam pumpy, vodní mlýny, čerpadlo a přehrady). Vyšlo nám krásné počasí.
Už teď se těšíme na další dovolenou.

(Jakub Mrázek)

(Tomáš Mrázek)

(Tomáš a Jakub Mrázkovi)

Letňáky jsou nejlepší
Letňáky byly super. Jenda jel letos poprvé a nelituje, naopak je nadšený. Poznal tam hodně
super lidi a nové kamarády. Hráli jsme super hry, nikdo se s nikým nehádal, všichni jsme byli spolu.
Super zajímavá byla taky témátka "Hrdinství" a "Spravedlnost". Zažili jsme mnoho smíchu a radosti,
ale i dojemné chvíle při loučení. Každý z nás si kromě vzpomínek domů odnáší i voňavý sáček, který
je naplněn kořením - hřebíčkem. Každý hřebíček je spojen se vzpomínkou na slova od toho, kdo
nám je daroval.Děkujeme vedoucí, co to pro nás připravili. Příští rok jedeme určitě zase.
(Š+L+J Zachovalovi)

Rozhovory. Co se skrývá za službou kostelníka?
Kostelník je nedílnou součástí každé farnosti, všichni ho znají, ale jen
málokdo přesně tuší, co se za touto službou všechno skrývá. V Blansku
u sv. Martina máme kostelníků hned několik. A tak jsme se rozhodli
zeptat každého z nich na několik informací. Spolupráce s nimi byla přímo
úkázková. Za skvělé a rychlé zpracování, zaslouží velkou pochvalu. 
Petr Fránek
Jak dlouho se věnujete službě kostelníka?
Na základě oslovení našeho faráře O. Jiřího, vykonávám kostelnickou
službu cca již pátý rok.
Začátky bývají obtížné, jak to bylo s Vámi?
Z počátku jsem měl obavy, zda všechny úkony a povinnosti budu zvládat tak aby bylo vše
a dobře vykonáno. Postupem času a v té době mě hodně pomohl a naučil pan Josef Novotný, který
se ze služby kostelníka omluvil pro začínající onemocnění.
Pan Novotný mně předal stručný písemný manuál. Tento „návod“ jsem pak v dubnu roku 2016
velice podrobně rozpracoval, tak aby sloužil pro ostatní kamarády, kteří mě ve službě následovali.
Těch drobných i velkých a zásadních úkonů je celá řada, ale po čase se dá všechno naučit
a zvládnout. Rádi a s ochotou mě pomohou ti nejstarší ministranti při výběru Liturgických textů
a v záloze je pak především náš pan Jáhen Olda Němec.
V naší farnosti máme hned několik kostelníků. Jak si rozdělujete služby?
Skupina kostelníků pod vedením Josefa Změlíka je velice moderní a jde s elektronickou dobou.
Služby si plánujeme na Internetu v aplikaci Google máme vytvořenou tabulku
„Kostelníci u sv. Martina Blansko“.
Na kterou část služby se nejvíce těšíte?
Velice rád a opravdově se modlím společně v sakristii se všemi bezprostředně před odchodem
k oltáři. V přímluvě je pasáž se slovy: Pane Ježíši, pomoz mi, abych ani na chvíli nezapomněl, že jsi
zde s námi. V tomto společenství je to velice krásné a balsám na duši.
Služba kostelníka vyžaduje jistě i schopnost přizpůsobit se nové situaci, třeba když přijde
místo O. Jiřího jiný kněz.
Když přijde na záskok pan farář O. Němeček z Bořitova, má trošku odlišné požadavky jak náš
O. Jiří a tak se musíme přizpůsobit na poslední chvíli.
Asi dvakrát za službu se přihodilo, že nepřišel žádný ministrant. Tak co teď? Že by nebyla
bohoslužba, to v žádném případě! Tak se improvizovalo, z abaku se přesunul kalich a konvičky
na oltář, připravil se Misál a na zvonky jsem zvonil já, kostelník skrytě v sakristii…
Josef Dobeš
Jak dlouho se věnujete službě kostelníka?
Nevím určitě, asi 13-14 let.
Odemykáte a vstupujete jako první do tichého prostoru kostela. To musí být zvláštní pocit.
Je!
Pokud byste si mohl vybrat, na kterou mši (nedělní, všední, svatební) připravit vše potřebné,
která by to byla a proč.
Vyhovuje mi sobotní mše svatá, tedy vigilie s nedělní platností.
Co Vám osobně tato služba přináší? Jaký silný zážitek máte v paměti?
Přináší mi radost ze služby. Vzpomínám si na zážitek z úplně prvního zvonění svatému Martinu
11. 11. v 11 hodin do průvodu městem. A taky úplně první pohled na koně sv. Martina v zahradě,
než vyjede. Vypadal, jako by tam skočil z nebe.

Josef Změlík
Jak dlouho se věnujete službě kostelníka?
Tak to, abych se přiznal, si už přesně nepamatuji, ale je to asi tak nějakých 10 let.
Vzpomínáte si na Vaše začátky?
To si celkem vybavuji. Do „funkce“ mě uváděl a v začátcích mi hodně pomáhal a byl na telefonu
nápomocný ing. Novotný. Nejvíce jsem se tehdy „pral" s liturgickými texty. Ne vždy je to jednoznačné.
Co Vás na Vaší službě nejvíce „baví“ a co byste naopak „vynechal“?
Být kostelníkem je služba, není to o „baví". Tedy alespoň u mě. Radost mám z toho,
když všechno „klapne" nebo když se mi podaří něco vylepšit.
Co všechno musí kostelník stihnout, než začne mše?
Ve stanovený čas otevřít kostel a nejlépe včas přede mší zazvonit, v topné sezoně zatopit a v létě
vyvětrat. Nachystat obětní dary a texty k liturgii. Smotat plachtu z oltáře a přede mší zapálit svíčky.
Pak rozsvítit světla, zkontrolovat popř. dolít vodu v kropenkách a jiné drobnosti. Při křtu, svatební
a pohřební mši se chystají ještě i jiné věci. To platí i při vánočních a velikonočních bohoslužbách.
Že na něco i po tolika letech praxe zapomenu, jste si jistě i vy méně pozorní jistě všimli.
Co Vám osobně tato služba přináší?
Přináší mi pocit uspokojení, že mohu být ve farnosti v něčem prospěšný a také něco udělat
pro druhé. Farnost jsme jedna velká rodina a myslím si, že by si každý měl najít to svoje „místečko“,
kde může být nějak pro ostatní užitečný. A toto je služba, kterou tak nějak „dám".
Karel Pokorný
Jak dlouho se věnujete službě kostelníka?
Ve službě nejsem dlouho, na vzpomínání mám času ještě dost, není to podstatné pro dobře
a čistě nachystanou bohoslužbu nebo obřad. Kostelník přichází první a odchází poslední.
Jak dlouho před mší vstupujete do kostela a jak dlouho se zdržíte po skončení mše?
Před mší přicházím asi hodinu přichystat texty, doplnit kropenky před mší i po ní skončení
je třeba vypláchnout od vína konvičky a nechat odkapat, aby se udržela čistota, stejně jako lavabo
i misku pod omývání rukou nechat vyschnout, vytřít, vyměnit za čistou. Každý z kolegů má
individuální přístup - případně vzít do ruky smeták - a taky, nezapomenout poděkovat....
Stává se, že musíte převzít také jiné úkoly, například službu lektora nebo ministranta?
Noo, nestává se často, je ale dobré zaskočit za ministranty a mrknout na jejich oblečení,
jejich uložení a porovnání do skříně. :-)
Co vnímáte na Vaší službě jako nejobtížnější?
Můj pohyb po kostele, pohybový handicap, díky kolegům je to však snazší.
Co Vám osobně tato služba přináší?
Určitou radost a uspokojení, přínos a přispění pro fungování a rozšiřování společenství farnosti,
ve které by bylo dobré inspirovat lidi, dávat lidem, ale trochu je taky „vyprovokovat“ k práci
a zapojení se do života.
Petr Štorek
Jak dlouho se věnujete službě kostelníka?
Určitě vím, že jsem služebně nejmladší, ale jestli je to dva, tři nebo už čtyři roky??? To vážně
nevím, pokud trváte na přesné odpovědi, musel bych to někde „vygůglit".
Jaké úkoly má kostelník během mše?
Neztratit klíče od kostela! :-)
Kterou část Vaší služby si nejvíce „užíváte“?
Tady budu mluvit vážně, kdykoliv jsem v kostele sám, resp. jsme tam s Ježíšem v naprostém
tichu úplně sami, tak to je opravdu hodně intenzivní zážitek (pozn. red. Kostelník Petr mívá často
službu právě při čtvrtečních adoracích)
Jiná je služba při běžné mši, jinak je to při svatbách nebo pohřbech. Existuje nějaký
„kostelnický manuál“ nebo se nové věci učíte tzv. za pochodu?
Kostelnický manuál existuje a dokonce jsem ho i přečetl :-)), ale nejvíc jsem se toho naučil
samozřejmě praxí přímo od kolegů. Ze začátku jsem měl strach, že když něco zkazím nebo
zapomenu, tak mě vyloučí z církve, ale asi je málo kostelníků :-))...navíc, Otec Jiří se nenechá
zaskočit :-))))

Co Vám osobně tato služba přináší?
Ze začátku nic, spíš naopak, protože omezuje váš volný čas. Pomalu, ale hodně pomalu přijde
asi nějaká proměna smýšlení a dnes jsem rád za to, že „takovej lump" jako já má tu možnost jít
otevřít babičkám kostel, aby se mohly pomodlit. No uvidíme, kam se posunu dál, dělám to teprve
dva, tři nebo už čtyři roky???

Jiří Prudký
Jak dlouho se věnujete službě kostelníka?
Byl jsem osloven Otcem Jiřím ve stejné době jako Karel Pokorný. Budou to již 4 roky.
Tehdy to bylo pro mne překvapení a velká neznámá. O tom, co obnáší služba kostelníka, jsem měl
jenom mlhavé představy.
Vzpomínáš si, jak to všechno začalo? Co třeba Tvoje první samostatná služba na mši?
Vzpomínám si vše velmi přesně. Bylo v tom plno silných emocí a snahy nic nepokazit.
Děkuji svým kolegům, že mne do služby zasvětili a pomáhali (a pomáhají), jak bylo možné
a Otci Jiřímu, který tolerantně přehlédl některé nedostatky. Ke službě kostelníka patří rozmanité
množství úkonů a povinností, které se často liší podle typu mše svaté, liturgické doby, zvyklostí
a momentálních potřeb farnosti.
Jak se liší příprava na nedělní mši od té ze všedního dne?
Nedělní mše je slavností, ale také začátkem liturgického týdne. Od toho se odvíjí celá řada
záležitostí, včetně nových ohlášek, kontroly čistoty liturgických nádob, doplnění svěcené vody
a spousty dalšího. Mnohé z úkonů si člověk postupně zautomatizuje, přesto je nutné být stále
připraven a reagovat na případné změny, které se čas od času zkoušejí. V přípravě na mši
jako kostelník výrazně vnímám spojení tradičních a předepsaných úkonů, které mají základ hluboko
v minulosti, s novými zvyklostmi a inovacemi, které vycházejí z aktuálního života. Tradice odkazují
na to, že naše víra je více než dva tisíce let zakotvena v naší společnosti, nové věci a přístupy
jsou zase důkazem stále živého společenství naší farnosti.
Co Ti osobně tato služba přináší?
U sv. Martina je nás kostelníků šest. Každý z nás přistupuje ke službě po svém dle svého
charakteru. Sjednocuje nás ale radost a uspokojení ze služby, kterou se snažíme vykonávat
co nejlépe. Pokud se vše podaří, jsem spokojený, pokud se něco nepovede, snažím se chyb
vyvarovat pro příště. Naše pocity vystihuje část modlitby, kterou se s Otcem a ministranty
každý z našich kostelníků modlí po mši svatě: „Pane, děkuji Ti za velikou milost, že jsem mohl stát
před Tebou a Tobě sloužit.“

Kaple, kapličky a křížky v okolí Blanska
Kaplička v Suchdolu
První doložená písemná informace
o existenci kapličky v Suchdolu je z roku
1924. V období 2. světové války byl
zabaven zvon pro vojenské účely. Po válce
se jej podařilo nalézt a vrátit zpět. Nynější
podobu získala kaplička v roce 2000,
kdy byla na náklady obce opravena.
Kaplička je zasvěcena sv. Anně a jsou
u ní každoročně u příležitosti tradiční
„Svatoanenské pouti“ konány mše svaté.
Zdroj: Burget Rostislav st., Novotný Miloslav st.,
Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí, 2012

A ještě bych vás chtěla pozvat na zajímavá a málo známá místa, od Blanska více vzdálená.

Kostel sv. Jakuba v Jakubu – románská perla středních Čech
Stavba kostela spadá do období před rokem 1165
a jedná se tak o jednu z nejvýznamnějších románských
památek ve střední Evropě.
Za zakladatelku je považována paní Marie
ze Švábenic (na střední Moravě) se syny Slaviborem
a Pavlem. Stavbou na svou dobu honosného kostela
chtěla zrušit klatbu uvalenou na jejího manžela
za přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka
u Litomyšle. (Podle jiných tvrzení byla klatba uvalena
za vzpouru proti králi Vladislavovi I.) Kostel vysvětil
19. 11. 1165 Daniel XIII., biskup pražský, za osobní
účasti krále Vladislava I. a královny Judity.
Nejcennější částí jsou románské plastiky na jižním křídle, které jinde u nás nenajdete.
Jejich původ není zcela jasný. Jisté je, že pocházejí ze zahraniční produkce, pravděpodobně
z Německa nebo Itálie. Kostel je nádherně opravený, zajímavé je, že se během rekonstrukce
používaly materiály a stavební techniky stejné jako za našich předků ve 12. století.
Kostel je přístupný veřejnosti a byly v něm obnoveny i mše.

Skalka pri Trenčíně – nejstarší poutnické místo na Slovensku
Historie tohoto poutnického místa sahá až do
11. století, kdy zde žili dva benediktýnští mniši –
poustevníci. Podle legendy přepadli jednoho z nich
při modlitbě zbojníci. Začal prosit Boha o pomoc,
dotkl se rukou skály a ta se otevřela. Dodnes je vidět
otisk jeho ruky na skále.
Ve 13. století zde byl založen benediktýnský klášter,
který fungoval do 16. století. Asi po 100 letech zažil
klášter ještě jedno období rozmachu a to příchodem
jezuitů, kteří se věnovali hlavně pastorační činnosti.
Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 zůstal klášter
opuštěný. Výraznějších oprav se dočkal až ve 20. století.
Pozůstatky kláštera jsou přístupné v návštěvních hodinách, a pokud zavítáte do této oblasti,
stojí za to je navštívit a nasát mystickou atmosféru tohoto starého poutního místa.

Co nás čeká ve farnosti
Duchovní obnova Život v Duchu (podzim 2020)
Duchovní obnova bude probíhat podobně jako minulý rok o nedělních podvečerech. Začátek
je vždy v 18 hodin v kostele: 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.,
6. 12. 2020. Součástí duchovní obnovy jsou také dvě setkání v sobotu, a to: 31. 10. a 21. 11.,
kde bude čas upřesněn. Duchovní obnova je impulzem k upevnění vztahu s Bohem – milujícím
otcem i matkou, který nás osobně miluje. Přihlášky naleznete vzadu na stolečku v kostele.
Spolčo 12+
Chodíš do 6. nebo 7. třidy ZŠ nebo primy, sekundy osmiletého gymnázia? Chceš se potkávat
u jídla, her a modlitby s dalšími kamarády? Jestli jo, tak právě pro tebe chystáme nové spolčo.
Budeme se potkávat celý školní rok v pátek po mši svaté asi jednou za čtrnáct dní. Poprvé se spolu
sejdeme v pátek 11. 9. na mši svaté a po ní půjdeme na Lotos na spolčo do asi 21:00 hod. Zapiš si
ale i další termíny: 18. 9. ; 9. 10. ; 23. 10. ; 6. 11. ; 20. 11. ; 4. 12. ; 18. 12. (ostatní termíny a
případné změny si vždy domluvíme). Těší se na vás Verča a Dominik Synkovi.

Spolčo 14+
Pro mládež od 8. třídy máme připravené opět pravidelné setkávání na spolču, letos už 14+.
Uvidíme rády staré i nové odvážné tváře. Potkáme se každý druhý pátek na mši svaté a poté
se přesuneme nejčastěji na Lotos, kde budeme společně trávit čas večeří, diskuzí, hrami
a modlitbou do cca 21:30 h. Těšíme se na viděnou poprvé 18. 9. a pak: 2. 10., 23. 10., 6. 11.,
20. 11., 4. 12., 18. 12., 8. 1., 22. 1. Verča V., Káťa Z., Káťa S.
Víkendovka pro mládež
Farní mládež od 8. třídy srdečně zveme na společný víkend v Olomouci, 16. - 18. 10., rezervujte
si prosím termín. Bližší informace již brzy na plakátku a farním webu.
Misijní klubko
Misijní klubko v naší farnosti srdečně zve mezi sebe nové členy. Malí misionáři se pravidelně
schází na schůzkách 1xměsíčně v úterý od 18:00 hod. na Lotosu. Nejbližší termíny: 15. 9., 13. 10.,
10. 11., 8. 12. Společná setkání jsou plná smíchu, radosti, her a modlitby. Těšíme se na všechny
stále i nové členy. Připravujeme také misijní kavárnu na 18. 10., které předchází misijní sobota
(příprava na kavárnu, hry, misijní kino, MOST misijní modlitby...) a misijní vycházku s modlitbou
růžence, a to v sobotu 5. 12. Vedoucí misijního klubka a kontaktní osoba: Šárka Daňková.
Společně u jednoho stolu
Je pozváním pro všechny farníky ke společnému dílu pro radost i pomoc druhým. Připraveny
jsou workshopy, ale také aktivity pro druhé.

Biřmovanci
Biřmovanci budou pokračovat v přípravě. Poprvé se ve školním roce sejdeme v úterý 22. 9.
v 18:00 v kostele. Bude to „mše svatá pro mládež“ s následným společenstvím. Další setkání budou
vždy v úterky po čtrnácti dnech (přesné termíny na sítích). Jednou za měsíc pozveme na tuto mši
svatou a následné setkání kněze = hosta.
Katolický dům připravuje:
Taneční lekce pro dospělé. Po krátké odmlce budou probíhat opět na podzim. Začátek předběžně
koncem září.
Kroužky pro mládež. V Katolickém domě se schází dramatický kroužek Drakaťák a také filmový
kroužek, který letos zkusíme pojmout jako Multimediální kroužek a připravujeme různé
workshopy na jednotlivá témata i pro veřejnost.
FestKaťák (24.10.) Tradiční multižánrový festival plný místní hudby, domácího občerstvení,
příjemného posezení a doprovodného programu. Letos bude výtěžek dobrovolného vstupného na
podporu činnosti Rádia Proglas, který je bez reklam financovaný pouze dary posluchačů.
Kavárna k výročí 110 let SKD (25.10.) Letos slavíme jubileum 110 let od založení a 30 let od
obnovení činnosti. Proto vás srdečně zveme ke společné oslavě při „farní kavárně“, spojené
s historickým okénkem. Bude to zároveň závěrečná farní kavárna letošní sezóny.
Podrobnosti, přihlášky na skdblansko.cz a u předsedy SKD, Martina Dyčky (tel. 721 245 190)
 ZÁŘÍ

Požehnání prvňáčkům a Garden party
4. 9.
Na úvodní dětskou mši svatou zveme letos především prvňáčky (i s aktovkami), aby přijali
požehnání na cestu do života. Po mši svaté zveme srdečně na Garden party na farní nádvoří. Letos
bude mít charakter větší „farní kavárny“. Proto prosíme maminky o napečení sladkého (přinést je
můžete před dětskou mší svatou do čajovny na dvoře). V podloubí bude pro děti připravené

promítání. Letošními pátečními bohoslužbami pro děti nás budou provázet svatí, kteří mají nějaký
vztah k našemu národu.
Bambifest
4. – 5. 9.
Naše farnost se zapojuje do programu Bambifestu, ve kterém se budou prezentovat nejrůznější
nabídky využití volného času v Blansku.
Zásvětná pouť na Vranov
5. 9.
Na farní pouť na Vranov (18:00) jede autobus (16:30 od Billy), pěší vycházejí ve 14:00 od Staré fary.

Zažít Blansko jinak
12. 9.
Naše farnost se zapojuje také do programu akce Zažít Blansko jinak, organizované naším městem.
Centrum Blanska bude uzavřeno pro dopravu, aby se tam mohli lidé sejít a inspirovat se
nejrůznějšími nápady a aktivitami, které by pak mohli uskutečňovat už sousedsky a
neorganizovaně během roku ve svém bydlišti…
Rastislav
13. 9.
Pěvecký soubor Rastislav doprovodí liturgii mše svaté v neděli 13.9. (v 8:45), na počest svaté
Ludmily, jejíž výročí mučednické smrti si budeme další rok připomínat (921-2021).
Pouť na Olešnou
13. 9.
Pannu Marii Bolestnou oslavíme tradiční mší svatou (v 15:00) u kapličky na Olešné. Kaplička byla
díky občanské aktivitě Olešná opravena a na závěr mše svaté bude opět požehnaná. Děkujeme
místním a hořickým farníkům za přípravu pouti i následného pohoštění na Obecním domě!
Společně u jednoho stolu - Tažený štrůdl
25. – 26. 9.
Tažený štrůdl se naučíme pod vedením paní Lidušky Pokorné z Adamova. V pátek večer si na
Lotosu připravíme po mši svaté těsto, přes noc necháme odpočívat a v sobotu naplníme a
upečeme.
Oslava 10. výročí Mobilního hospice sv.Martina Charity Blansko
20. 9 a 14. 11.
Dne 20. 9. od 14:00 se uskuteční v Doubravici v areálu fary oslava 10. výročí Mobilního hospice
sv. Martina Oblastní charity Blansko. Občerstvení zajištěno. Součástí oslav bude mše svatá za
všechny pracovníky, rodiny i ty, které jsme doprovodili. Vyvrcholením oslav bude koncert skupiny
Mňága a Žďorp v jeskyni Výpustek 14.11. od 19:00 hod. Srdečně zve naše Charita.
 ŘÍJEN
V sobotu za Středou
3. 10.
Na tento výlet do Brna po stopách kněze Martina Středy a zázračného obrazu Panny Marie jsou
zváni všichni školáci. Pojede se ráno vlakem a v Brně strávíme čas zajímavým programem do
odpoledne. Zajištěn je i oběd na Petrově, kde se nás ujme náš jáhen Jirka Dyčka.

Společně u jednoho stolu - Koláč pro hospic
6. 10.
Opět se pustíme do pečení koláčů pro hospic (úterý 6.10., ve dvou směnách). Naše Charita je
využije k podpoře Domácí hospicové péče (středa 7.10., stánky na Rožmitálové i u Nemocnice).
Pečení a zdobení perníčků na Vítání sv. Martina
16. 10. (pečení)
18. 10. (zdobení)
Zveme malé i větší na již tradiční společné pečení a poté zdobení perníčků, které se budou
rozdávat jako dárky po Průvodu světýlek při Přivítání sv. Martina na farním nádvoří (pátek 6.11.).

Chvály s mládeží pro mládež
17. 10.
Akce pro mladé z našeho děkanátu. Podrobnosti na sítích.
 LISTOPAD
Vítání svatého Martina 2020
6. – 8. 11.
Přes všechny překážky a omezení se i letos bude konat významná událost našeho města i farnosti,
oslava patrona svatého Martina. Z programu vybíráme: V sobotu 24.10. Šicí dílna historických
krojů do martinského průvodu (Lotos 10:00-16:00). V pátek 6.11. Průvod světýlek: sraz průvodu u
Ratolesti (v 17:00) a přivítání svatého Martina na farním dvoře (v 18:00). V sobotu 7.11.
Martinské hody na Katolickém domě (od 20:00). V neděli 8.11. slavnostní mše svatá na
poděkování za 880 let kostela a 970 let farnosti (v 9:00) a historický průvod se svatým Martinem
(v 11:00) na náměstí Republiky, s prezentací vlastivědného sborníku o kostele svatého Martina.
Zakončení slavnosti Besedou u cimbálu s CM Grajcar na Katolickém domě (od 17:00). Další
podrobnosti na www.farnostblansko.cz a https://martin.blansko.cz
Společně u jednoho stolu - Workshop šití panenek
14. – 15. 11.
Společně si vlastnoručně ušijeme panenky pod vedením zkušené lektorky Jarmily Ditrichové.
Panenky budou jako živé… Vzhledem k tomu, že počet účastníků je z praktických důvodů velmi
omezen, je tato zpráva jen informativní, přihlašování je už uzavřené (snad zase příště 
Starý konec – nový začátek
27. – 28.11.
Duchovní obnova pro mládež (od 6. tříd a prim až po maturanty) z celého děkanátu. Vede Otec
Metoděj ze Křtin.
Výroba adventních věnců
28. 11.
Společné setkání nad tvorbou adventních věnců.
Není-li uvedeno jinak, budou k jednotlivým akcím a událostem uveřejněny podrobnosti a
termíny přihlášení na farním webu: www.farnostblansko.cz
Vydala dne 26. 8. 2020 Farnost svatého Martina v Blansku pro vnitřní potřebu.
Pokud máte nějaké náměty, nápady nebo příspěvky, nebojte se a posílejte je na mail:
plastiksvmartina@gmail.com

