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Plášt svatého Martina
č. 1, roč. 16; jaro 2021 s přílohou Pláštík
čtvrtletník o životě katolické farnosti sv. Martina v Blansku

Slovo Otce Jiřího
Milí farníci a čtenáři Pláště!
Píšu vám těsně před začátkem letošní postní doby. Bývá zvykem, že si v ní dáváme dobrovolná
postní předsevzetí. Daleko větší hodnotu pro náš život však má takový půst, který si nevymýšlíme, ale
přijímáme jej. Že se například snažíme brát lidi kolem nás takové, jací jsou, že snášíme trpělivě denní
únavu, neodmítneme pomoc nebo nedáme přednost pohodlnosti, když je potřeba udělat něco
důležitého a podobně. O takovémto postu se dá říct, že nám jej připravuje Pán. Uvádím to proto, že
nesmíme brát současnou dobu a její peripetie jen jako „problém“. I tato doba je „čas příhodný“, „čas
spásy“, „čas k obrácení“.
Musel jsem sám nad sebou kroutit hlavou, že až nedávno mi došel hluboký význam kantika
(Boží slovo upravené na způsob žalmů), který se v breviáři modlí velmi často o nedělích a slavnostech.
Je z knihy Danielovi a modlí se v něm: „Všechna díla Páně velebte Pána…, nebesa, andělé... velebte
Pána…“. Toto bych chápal. Ale dále se uvádí také: „Slunce, větře, ohni, zimo, ledy, blesky, velké ryby
v moři, divoká zvířata… velebte Pána.“ To už jsou však silná slova! Pradávné národy před Kristem se
trápili slunečním žárem, vysušujícím větrem, báli se všeničícího blesku a ohně, nočního mrazu a v jejich
fantazii je strašily mořské obludy a na životě je ohrožovala hladová divoká zvířata. A přesto Boží slovo
zve všechny tyto tvory ke chvále Pána!
Jestliže tedy my dnes nedokážeme říct ve svých modlitbách „(korona)viry velebte Pána“, pak
naší křesťanské víře cosi důležitého schází. Z marasmu této doby se nedostaneme dřív, doku se
pokorně neskloníme před řádem Božího stvoření a neodložíme svoji nabubřelou panovačnost. Jen
pokora a vděčnost jsou cestou od „rozmlsanosti“ k pravdivému lidství.
Díky Bohu za to, že nám dává žít v této době, ve své církvi a naše farnost může být její součástí.
Neznáme sice dne ani hodiny, ale chvalme každý den Pána a děkujme mu za jeho dary!

Přestože tedy nevíme, jaká opatření nás během postní a velikonoční doby čekají, představím alespoň
několik aktivit, které snad bude moci naše farnost prožívat i za přísných opatření. Podrobnosti a změny
prosím sledujte na farních stránkách.
Naše chýše
Původně betlémská chýše u vchodu do kostela nám poslouží i během roku k různým výstavám.
Po „Dni Bible“ následuje téma „biskupská služba“, v březnu počítáme s připomenutím významu
svatého Josefa a následně Velikonoc. Podrobnosti a další materiály jsou vždycky v předsíni kostela.
Velikonoční cesta
Po Vycházce 10x se sv. Martinem a Putování po betlémech se chystá Velikonoční cesta. Za
výlohami ve středu města budou umístěna stanoviště s texty k poselství křesťanských velikonoc a
odkazy na lidové tradice. Velikonoční cestu mohou projít jednotlivci i rodiny od 19. 3. do 11. 4.
Přehledně bude aranžovaná na Poduklí. Bližší informace na farních i na městských stránkách.
(pokračování na poslední stránce)

Koník svatého Martina - Velikonoční beránek

Najdi cestu pro koníka ke kytici

Najdi rozdíly
Najdi 6 rozdílů mezi obrázky!

Autorka: Maruška Prudká

Soutěž: Křížová cesta

Jméno a příjmení:

Zastavení křížové cesty se nám pomíchala. Dokážeš je správně seřadit?

Zastavení:

Zastavení:

Pán Ježíš potkává svou Matku.

Pán Ježíš padá pod křížem poprvé.

Veronika podává Pánu Ježíši roušku.

Pán Ježíš napomíná plačící ženy.

Pán Ježíš padá pod křížem potřetí.

Pán Ježíš přibit na kříž.

Pán Ježíš odsouzen k smrti.

Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu.

Pán Ježíš zbaven šatů.

Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši
nést kříž.

Pán Ježíš umírá na kříži.

Pán Ježíš přijímá kříž.

Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.

Tělo Pána Ježíše sňato z kříže.

Naslouchej evangeliu.
Úkol pro školní děti (ale předškolní také můžou s rodiči zkusit). Pozorně naslouchejte nedělním
evangeliím a poté do prvního rámečku vepište číslo postní neděle, ve které tento citát při četbě
evangelia zazní.

Citát z nedělního evangelia:
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; kde jsem já, bude i můj služebník.
Mnoho jich uvěřilo v jeho jméno.
Obraťte se a věřte evangeliu.
Tento člověk byl opravdu Syn Boží.
To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!

Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil,
ale aby svět byl skrze něho spasen.
Výsledek zašlete na adresu Pláštíku plastiksvmartina@gmail.com, nebo odevzdejte do sakristie
do středy 31. 3. 2021. Všichni úspěšní řešitelé budou odměněni.

Rozhovor. 110 let od založení Katolického domu
V letošním roce oslavil Katolický dům 110 let od svého založení a 30 let
od obnovení činnosti. To už je výročí hodné slavení. Plášť/ Pláštík oslovil
proto současného předsedu Společnosti katolického domu Martina Dyčku,
aby nám přiblížil něco z doby minulé, současné a poodhalil, co se chystá
v době budoucí.
Katolický dům slaví neuvěřitelných 110 let. Můžeš se s námi podělit
o některé zajímavé momenty z jeho dlouhé historie?
Je to opravdu obrovská historie, kterou již snad nikdo nedokáže obsáhnout. Uskutečnilo se tu
nepřeberné množství jednorázových akcí. Z perliček bych vyzvedl, že v naší budově vzniklo mnoho
organizací, které se po letech osamostatnily a dnes působí na jiných adresách: nejen Lidovci, Orel,
Kolpingova rodina, obnovený Junák, Charita a divadelní spolek, ale také Lidová škola umění,
kulturní středisko města, městská knihovna, kino po dobu dvou rekonstrukcí, Komorní orchestr
a městská galerie. Také Svaz katolických žen a dívek nebo Mariánská družina. Na pódiu se pak
objevila jména jako divadlo Járy Cimrmana, kapela Pražský výběr, Vlasta Redl, Jarek Nohavica,
Pokáč a mnoho dalších. Zaujalo mě také, že ve vedení Spolku byl mnohdy kněz osobně a jsem rád,
že i aktuálně je pan farář čestným členem výboru.
Svou historii má jistě i samotná budova.
Rodinný dům, jak jej známe pohledem z ulice, byl odkoupen se zahradou začátkem roku 1910
blanenským farářem za 23 000 Korun. Tři čtvrtiny z této sumy byly na úvěr. V roce 1911 byl
postaven velký sál tehdy označený jako Spolková místnost. Ze sálu vedly dveře do uličky, ze které
se sestupovalo podél vysoké terasy se sklepem do zahrady osázené kaštany. Uprostřed byla
betonová plocha pro tanec. Na pravé straně zahrady stála dřevěná kuželna.
V letech 1996 a 1998 byl odkoupen dům Kučerů se zahradou a v roce 2000 zde byla přistavena
kuchyně s přísálím. V roce 2002 bylo vybudováno hřiště jednoty Orla a v roce 2009 se v patře nad
přísálím začalo přistavovat ubytování, které bylo otevřeno v únoru 2016.
Pokud bys měl představit Společnost katolického domu, kolik má v současné době členů a jaká
je hlavní náplň společnosti.
Aktuálně má Spolek okolo 150 členů napříč generacemi. Hlavní náplň Spolku je podle mě něco,
co si musí konkrétně najít vždy aktuální generace. Souhrnně je to po celé trvání stále stejné a budu
citovat původní stanovy: „Účelem spolku jest opatřiti a udržovati v Blansku pro případ i v nejbližším
okolí pro sdružování českých katolíků místnosti a jiné potřeby; pěstovati zásady katolické jakož
i dynastický a vlastenecký cit; vzdělávati je ve vědění pro život potřebném v duchu katolickém;
sjednati zásadám katolickým náležité platnosti v životě soukromém i veřejném.
K dosažení účelu spolkovému sloužiti budou příspěvky členů, podíly, dary a odkazy; odebírání
a čtení knih a časopisů duchem katolickým se nesoucích nebo nábožensky nezávadných; přednášky
a rozpravy o věcech časových, náboženských, sociálních a jiných; pořádání slušných zábav,
dovolených her, vycházek a divadelních představení a veřejných koncertů; zřízení spolkové
knihovny a půjčování knih. Spolek k dosažení účelu může zříditi odbor přednáškový, zábavní,
tělocvičný, divadelní, pěvecko-hudební.“
Katolický dům zaštiťuje řadu akcí, na některých se podílí přímo členové společnosti. Mohl bys
nám toto téma více přiblížit?
Osobně vnímám, že každá ze spřátelených organizací má své místo ve farních aktivitách svým
specifickým způsobem. Katolický dům nabízí svůj prostor sálů, pódia a v posledních letech také
audiovizuální techniku. Máme tedy tu výsadu být nápomocní u duchovní obnovy, setkání farníků,
karnevalu i Martinských hodů, Noci kostelů, různých besed i koncertů a divadel.
Co se týče přímého zapojení členů, je to v současné situaci spíš iniciativa hrstky dobrovolníků,
kteří si vzali konkrétní akce za své a pro ně žijí. Je to ale dáno také tím, že členství není podmíněno
přímou aktivitou, jako spíš sympatiemi s cíli Spolku. A dost možná se obecně členství ve spolcích
významně proměňuje – jinak to jistě vnímali na počátku minulého století, kdy se mnohé zakládalo,
jinak v devadesátých letech při obnově a před námi je myslím výzva nového pojetí novou generací.

Jak se do fungování katolického domu promítla současná situace?
Letošní rok byl převratný a vidím to v jistém ohledu velmi pozitivně. Každé společenství zažívá
své výkyvy, radostné období růstu i odpočinkové období při snížení aktivit. Loni jsme měli poprvé
možnost zažít tento restart společně. Čas zastavení se a příprava na nové nadechnutí. S nadhledem
pohlédnout na život a zhodnotit, co je opravdu klíčové. Podobně i u nás si čím dál více
uvědomujeme, že naše doména je kulturně společenská, ale zejména v křesťanských hodnotách,
což za nás jiné kulturní domy neudělají. Zároveň je pravda, že je Katolický dům v plošné karanténě
zavřený.
Je možné nějak pomoci či přispět?
Vypůjčím si slova svého bratra Jirky. Možnosti přispět jsou trojího typu: Budeme moc vděční
za modlitbu. Velmi nás potěší vaše osobní zapojení do společných aktivit. A do třetice, předem moc
děkujeme za každý finanční dar, díky kterému můžeme pokračovat v naší činnosti a rozvíjet ji.
Také bych chtěl moc poděkovat za sbírku, která se konala v kostele koncem roku. Velmi nám
pomohla pokrýt ztráty loňského roku. Zároveň jsme se teď na jaře rozhodli využít nuceně
uzamčených dveří a plánujeme spustit rekonstrukci toalet. V těchto dnech by měla být spuštěna
speciální sbírka. Podrobnosti budou na našem webu.
Kde lze nalézt aktuální informace ohledně činnosti Katolického domu?
Nejkomplexnější přehled nejspíš s největším dosahem bývá právě prostřednictvím Pláště.
Aktuality a pozvánky jsou také na stránkách skdblansko.cz a plakáty vyvěšujeme také na nástěnky
v předsíňce a pod kostelem.
A jaké jsou plány do budoucna?
Do vedení jsme byli v nové sestavě zvoleni právě před pěti lety. První rok jsme se snažili otevřít
dům všem blanenským zejména prostřednictvím koncertů, které přinesly i povědomí a rodinné
oslavy. V druhém roce jsme si zvolili naplnění rezervačního kalendáře víkendovými akcemi
pro skupiny, letními tábory a kroužky. Další rok jsme se snažili rozšířit tým pomocníků a finančně
stabilizovat provoz. Teď je před námi snaha udržet všechny aktivity, posílit společenství
v opravdové kamarádství a v následujících letech začít opravovat budovu a modernizovat vybavení.
Což je proces zdlouhavý a náročný, ale je to přeci jen velký dům, který si to cyklicky po několika
málo dekádách zaslouží.
I nadále bychom byli rádi místem setkávání, kde je lidem prostě a jednoduše „dobře“.
Proto se snažíme mít dveře otevřené novým nápadům.
Pokud se chci stát členem Společnosti katolického domu, co mám pro to udělat?
V kanceláři v šuplíku máme velmi jednoduchou přihlášku, kterou vám případně rádi zašleme
elektronicky. Stačí se nám ozvat na mail info@skdblansko.cz a budeme opravdu moc rádi.
A zde je prostor pro vzkaz
čtenářům farního časopisu.
Závěrem bych chtěl poděkovat
každému z vás. Může nám být velkou
ctí tvořit společné dílo, které je Dobré.
A je výzva to Dobré vždy hledat
a usilovat o to. Ať už máte blízko
ke Kolpingu, skautům, ministrantům,
schole, modlitbě nebo k práci na farní
zahradě, pojďte do toho naplno.
Je to investice, která se znásobí.
Investice do zdravého společenského
a duchovního života. Do hodnot, které
přetrvávají.
Děkujeme za zajímavý rozhovor
a přejeme hodně sil do další práce.

Noví ministranti
Letos se v trochu jiných podmínkách
připravovali na svou službu i ministranti. Mezi
nimi i Prokůpek Mojžíšek a Tomášek Grim
z Ráječka. Kluci byli tak hodní a ochotně
zodpověděli pár otázek.
Proč jste se rozhodli pro ministrantskou
službu?
P: Protože se mě Otec Jiří zeptal a taky
proto, že budu moct ministrovat i v jiných
farnostech, třeba když jedeme někam na výlet.
T: Být ministrantem mě vždycky lákalo.
Navíc se těším, že mezi ministranty najdu nové
kamarády.
Jak jste se připravovali na přijetí mezi ministranty?
P: S Otcem Jiřím jsme měli přípravy, ale jenom několikrát, protože nám to pokazil koronavirus, a
pak jsem se díval na počítač na mše a nějaké videa.
T: Při mších jsem sledoval ministranty. Také jsme měli přípravu s Otcem Jiřím.
Jak se Vám líbilo přijetí mezi ministranty?
P: Nejvíc se mi líbilo, že jsme drželi svíčky. Taky se mi líbilo, že mám sympatického kmotra 
T: Moc, zrovna byl Štědrý den, všechno mi připadalo slavnostní. Můj kmotr Jenda byl na mě milý
a všechno mi pěkně vysvětlil.
Je něco, na co se v ministrantské službě těšíte?
P: Na to, až někomu budu dělat kmotra a taky na to, až budu něco říkat do mikrofonu nebo
držet otci Jiřímu knihu. A taky že budu dělat lidem radost.
T: Až budu zvonit, podávat konvičku nebo držet Otci Jiřímu knihu.
Je něco, z čeho máte obavy?
P: Ano, z toho, že něco pokazím a bude to ostuda.
T: Ano, bojím se, že zakopnu nebo mi něco spadne.
Kolikrát už jste ministrovali?
P: 1* v Ráječku, 1* v Blansku a 10. února taky budu ministrovat.
T: Zatím jedenkrát.

sv. Tarsicius – patron ministrantů
Tarsicius byl římský chlapec, který žil v době pronásledování křesťanů. Nabídl se, že bude tajně
donášet vězněným křesťanům Tělo Páně, protože malý chlapec nebyl tak nápadný. Na své cestě
byl však napaden nenávistným davem, který zjistil, že jde o tajného křesťana. Raději se nechal
utlouci, než aby vydal Tělo Páně. V době, kdy zemřel touto mučednickou smrtí, mu bylo
pouhých 12 let. Později byl Tarsicius prohlášen za svatého a stal se patronem všech ministrantů.
Proto je po tomto svatém také nazvaný známý časopis pro kluky pomáhající při mši svaté. Naše
farnost jej objednává jako dárek pro ministranty naší i sousední farnosti.

Postřehy a příspěvky
Dárek od srdce v roce 2020
Díky omezení osobních kontaktů jsme se naučili využívat moderní technologii víc než v
předchozích letech. I vánoční dílna byla jiná. Děkujeme všem, kteří se podíleli na natočení
instruktážních videí, přípravě balíčků s materiály a všem, kteří věnovali svůj čas výrobě dárků.
Věříme, že dárečky přinesli radost při tvoření i obdarování.
(Vendula Zachovalová)

Vánoční dílna letos online
I naše rodina se zapojila do adventních
dílniček. Moc nás zaujaly. Každý týden jsme
očekávali nová videa. Těšili jsme se, že někomu

uděláme radost s tak pěknými dárky. Vytvářeli
jsme mnoho věcí. Většina z nich se nám opravdu
povedla a obdarované potěšila. Nejvíc jsme
vyrobili vizovického pečiva, které jsme dávali
mnoha kamarádům. „Já jsem vyrobil všechno a až
na jednoho andělíčka jsem i všechno rozdal.
Nejvíce mě bavilo odlévat svíčku z vosku. Byla zeleno-modrá a udělala radost bratranci Frantovi,“
komentuje Martin svoje dojmy z adventního tvoření. Také se podařilo udělat adventní věnec,
pěkná mýdla, andělíčky a stromečky z látky. Při vyrábění byla někdy i legrace, třeba když nám
vykynulo vizovické pečivo nebo když mýdlo uteklo do mikrovlnky. Děkujeme za krásná videa a
kreativní nápady, které potěší.
(za rodinu Půlkrábkovu, Liduška a Martin)

Vycházka s vánočním příběhem – cesta za betlémy
O vánočních prázdninách jsme se domluvili, že půjdeme na vycházku po betlémech. Nejdříve
jsme šli do kostela a našli první část poselství. Podle mapy jsme to vzali k baseballovému hřišti, kde
byla různá zvířata. Moc se nám tam líbilo. Potom jsme šli po betlémech ve městě. Museli jsme se i
vracet, protože jsme nějaké betlémy přehlédli. Nakonec jsme se i vyfotili na náměstí u stromečku.
Procházka se nám všem moc líbila. Vyluštili jsme poselství:
"Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok!" (Zuzana a Barbora Sedlákovy)

On-line náboženství
Na podzim začalo náboženství on-line, kdy se dařilo být s dětmi v kontaktu přes internet.
Děkujeme všem katechetkám a katechetům, kteří se do toho zapojili. A jak to hodnotí děti?
Bylo to dobré, četli jsme si Boží slovo, povídali si. Hodiny byly lepší než ve škole, byli tam
kamarádi, kteří nechodí na Masaryčku, ale jsou taky čtvrťáci.
(Jan Zachoval)
Hodiny mě bavily, užila jsem si hledání rozdílů. Říkali jsme si jak pomáhat druhým, třeba jak
někoho potěšit.
(Terezka Zachovalová)
Každou hodinu měl někdo z nás připravené povídání o nějakém svatém (sv. Augistin, sv. Chaira
Luce Badano, …), pak jsem si povídali. Už se těším na hodinu na Lotosu.
(Lucka Zachovalová)
(Chtěl bych poděkovat naší pastorační asistentce a ostatním katechetkám za nápady pro děti i rodiny,
zejména ty pravidelně připravované na našich farních stránkách!! O.Jiří)

Příprava na 1. svaté přijímání
Jedno lednové úterý večer jsem se spolu s dalšími dětmi zúčastnil přípravy na první svaté
přijímání. S Otcem Jiřím jsme se sešli v kostele. Měli jsme mši svatou, při které nám Otec Jiří
povídal o Pánu Ježíši a o tom, co se děje při mši svaté.
Příprava se mi moc líbila a těším na další setkání. Jsem
rád, že se můžu dozvědět něco nového o Pánu Ježíši.
(Tomáš Mrázek)

Při společné mši svaté jsem se v kostele poprvé potkala
s dětmi, které se budou připravovat na 1. svaté přijímání.
Každý jsme hned na začátku dostali kalíšek se svíčkou a
celou mši jsme se o ni museli starat, aby nezhasla. To se mi
líbilo a také to, že celá mše byla při svíčkách. (Anna Prudká)

Spolčo 14+
Jak jistě víte, u nás ve farnosti funguje už 2 roky spolčo 14+. Co ale asi všichni nevíte, je to, jak to
tam chodí. Našimi vedoucími jsou Verča, Káťa S. a Káťa Z. Setkáváme se 1* za dva týdny v pátek po
dětské mši svaté a máme program buď na Lotosu, nebo na staré faře. Vždy jedna dvojice připraví
večeři. Před ní se pomodlíme, pak večeříme a poté máme sdílecí kolečko, ve kterém se dozvíme, co
ostatní zažili a taky něco nového o nich, např. oblíbenou barvu 
Následuje témátko, které si pro nás jedna z vedoucích připravila. Něco nám k danému tématu
povyprávějí, řeknou nám své názory a společně pak o tom diskutujeme. Po témátku hrajeme
nějakou hru. Nakonec se pomodlíme u svíčky např. s kytarou, banjem atd. Všechno uklidíme a
jdeme domů. Už tehdy se těšíme, až se znovu potkáme. A co v dnešní době? Teď se potkáváme
online, přes internet každý pátek. Večeři musíme vynechat  , ale máme témátko a hrajeme i hru.
Taky se společně online modlíme. Sice to není úplně ideální, ale co už…  …i tak se na naše setkání
těším a myslím, že si ho užijeme!
(Klára Mojžíšková)

Spolčo 14+ v karanténě
Online spolčo začalo bývat už v jarní karanténě, ale to jsem se po pravdě moc nepřipojovala,
protože se mi moc nechtělo. Teďka chodím na online spolčo každý týden a je to fakt sranda. Spolčo
máme pravidelně v pátek v 20:00 a končíme obvykle kolem 21:30. Během našeho spolča se
stihneme pomodlit, máme sdělovací kolečko (řekneme si jak se kdo měl přes týden) vedoucí nám
řeknou zajímavé témátko (duchovní zamyšlení) a dokonce hrajeme i nějaké hry. Všem doporučuji
online spolčo zkusit a připojit se k nám, určitě si to užijete, těšíme se na vás všechny!!!! Děkujeme
vedoucím, že to pro nás chystají.
(Štěpánka Zachovalová)

Mše svatá při svíčkách pro děti
Pojmenoval jsem si ji černá mše svatá, protože jsou všechny světla zhasnutá a je zde šero. Svítí
se zde pouze svíčkami. Děti sedí okolo oltáře. Pan farář nemluví do mikrofonu, ale má ho vypnutý.
Při přijímání jde pan farář kolem dětí, místo aby šly ony k němu. Občas někdo sedí v lavicích. Líbilo
se mi to.
(Vojta Svoboda)

Misijní klubko a přijetí nových misionářů
Koncem ledna se konalo přijetí nových misionářů do našeho misijního klubka. Byl jsem taky
přijatý i s dalšími kamarády z farnosti. Za „kmotru“ jsem měl sestru Lidušku. Při mši jsme složili slib
a dostali jsme šátky. Každý z nich má barvu jednoho kontinentu. Já jsem dostal šátek s bílým
lemem, to je barva Evropy. Otec Jiří nám při mši vypravoval, jak se chtěl stát také misionářem.
Říkal, že aby byl člověk dobrý misionář, je nejdůležitější, když se snaží dobře žít a pomáhat druhým,
aby na něm bylo vidět, že je křesťan.
(Martin Půlkrábek)

V naší farnosti je skupinka dětí - Misijní klubko. Snažíme se pomáhat chudým lidem. Když to jde,
tak chodíme na schůzky a výlety, nebo pořádáme jarmarky a farní kavárny. A ušetřené peníze z
těchto akcí jsou určené na misie. Všichni tam máme určitě hodně kamarádů. Já ano. Moc mě to
baví. Jednou za dva roky se koná slib, při kterém se přijímají noví členové. Letos to bylo jednoho
lednového úterka. Večer při mši svaté jsme se stali malými misionáři. Složili jsme slib a ten zní:
- Každý den se pomodlím modlitbu Zdrávas Maria za misie a papeže.
- Budu se snažit chovat jako pán Ježíš a mluvit o něm.
- Každý týden si odepřu něco lákavého a ušetřené peníze dám na misie
Moc se mně to líbilo a těším se na další setkání s Misijjním klubkem.
(Sára Šidlová)
(Více o Papežském misijním díle dětí na: www.missio.cz)

V České televizi o našem kostele
Krátký televizní pořad o životě v naší farnosti byl ke shlédnutí v Křesťanském magazínu na
začátku ledna. Pořad si můžete dohledat na: Přehled dílů-Křesťanský magazín, premiéra 3.1. 2021.

Adopce na dálku
Napsala nám kamarádka z Indie
Siona Sandra D´Souza je devítiletá dívka z vesničky Kolalgiri v Indii
(stát Karnataka). Již čtvrtým rokem ji podporuje naše farnost v rámci
projektu Adopce na dálku. Siona proto může chodit do školy, kde se učí
indický jazyk zvaný Kannada, angličtinu, matematiku a přírodní vědy.
Studium ji baví a dosahuje v něm dobrých výsledků. Nejdříve se chtěla
stát řádovou sestrou, až bude dospělá. Teď touží pracovat u policie.
Přátelé o ní říkají, že je to upovídaná a chytrá dívka. Má ještě mladšího
bratra.
V dopisu s datem 26. listopadu 2020 nám napsala (upraveno
a zkráceno z anglického překladu):
„Drahý otče Jiří a přátelé,
zdravím Vás a doufám, že se máte dobře. Pozdravují Vás i rodiče.
Děkuji za dopis, který jsem od Vás dostala. Během roku se stalo mnoho
věcí. Maminka se zúčastnila přednášky o modlitbě v rodině. Sestřenici Marině se narodil chlapeček.
Z toho jsem měla obrovskou radost. Získala jsem ocenění za pravidelnou účast v hodinách
náboženství u nás v kostele a za první místo v běhu. Teď jsem ve čtvrtém ročníku a nastoupila jsem
do jiné základní školy, protože v té původní bylo málo dětí, a tak ji vláda zavřela. Díky vám mi
Centrum zakoupilo učebnice, aktovku a zaplatili mi školné.
Kvůli koronaviru byla naše země tři měsíce zavřená. Používali jsme roušky a
dezinfekci. Už dříve zavřeli i školy. Během prázdnin jsem pomáhala doma
mamince a hrála jsem si uvnitř s bratrem a zlepšila jsem se v kreslení. Centrum
v Udupi nám poskytlo hygienické potřeby a nějaké potraviny. Jsme jim moc
vděčni. Protože se v Indii počty nemocných stále zvyšovaly, zrušili nám tábor. Je
to škoda. Doufám, že příští rok budu mít šanci se ho zúčastnit. Nevíme, kdy
znova otevřou naši školu. Dvakrát za týden nás učitelé učí po malých skupinkách
venku, zadávají nám domácí úkoly a opravují je.
Blíží se Vánoce a od Centra dostanu Vaším jménem dárek. Doma připravíme
jesličky a maminka nachystá cukroví. Vždycky se za Vás modlíme. Přeji Vám
šťastné Vánoce i nový rok 2021.
S láskou Siona Sandra D´Souza“
(úvod a dopis sestavila Anna Půlkrábková)
(Chtěl poděkovat Aničce Půlkrábkové, za dlouholetou péči o korespondenci s „našimi“ dětmi. O.Jiří)

Kaple a kapličky v okolí Blanska
Kaple sv. Barbory, Rudice
Kaple je zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků
a jeskyňářů. Obojí má v Rudici mnohaletou tradici.
Kapli navrhla ing. arch. Petra Vorlíčková a byla vysvěcena
v roce 2002. Při stavbě použila kombinaci cihly a kamene.
Jako zdivo byl použit vápenec z blízkého okolí. Ke kapli
přiléhá zvonice, kde je umístěn zvon Jan Pavel II. Prostor
uvnitř je na čtvercovém půdorysu a autorkou vnitřního
vybavení je také ing. arch. Petra Vorlíčková. Kříž v presbytáři
představuje oslaveného Krista Krále.
Od kaple svaté Barbory je jižním směrem možné spatřit kapli sv. Antonína Paduánského.
Kaplička na tomto místě je doložená v roce 1829. K Rudici má tato kaple silnou vazbu, sloužila
se v ní pravidelně mše svatá. Jednou za rok se tato kaple dočká úklidu a vyzdobení. Je to v čase
Antonínských hodů v předvečer stavění máje, kdy zde proběhne modlitební večer.

Okolí Rudice nabízí zajímavé výlety
Okolí Rudice nabízí možnost krásných vycházek po zpevněných
cestách, takže je možné se sem vypravit i v blátivém předjaří.
NS Rudické doly je dlouhá asi 5 km a provede vás místy,
kde se těžilo železo, žáruvzdorné písky, jíly a hlinky.
Na 14 zastaveních se seznámíte s historií obce, jejími památkami
a především s letitou těžební tradicí. Uvidíte tzv. Rudická jezírka,
jedná se o zatopené šachty nebo malebný lom Seč, ráj všech
milovníků hornin a minerálů. S trochou štěstí můžete nalézt nejen
rohovce, písčité vápence, limonity a hematity, ale i známé rudické
geody, které po rozbití mohou skrývat krásné tajemství v podobě
dutinky s krystaly. Jen pozor, vstup do lomu je na vlastní nebezpečí
a nacházíte se v chráněné krajinné oblasti. To je třeba mít
na paměti, abyste si místo pěkných kamínků neodnesli pěknou
pokutu. Trasu NS si můžete virtuálně projít na následující stránce:
http://webgis.inmap.cz/maptour/ns_rudicke_doly.html#
Rudické propadání má hned několik nej. Jedná se o propadání
Jedovnického potoka a jde o nemohutnější propadání
v Moravském krasu až do hloubky 90 metrů. Nalézá se zde jeden z nejvyšších vodopádů a také
nejhlubší česká suchá propast. Krasový systém rudické propadání – Býčí skála je druhou nejdelší
jeskyní v ČR s délkou 12 km.
Nedaleko jsou vápencové skály Kolíbky, kde se podle četných nálezů nacházelo sídliště již
ve starší době kamenné. Kolíbky jsou oblíbeným cílem horolezců a je zde i několik volně
přístupných menších jeskyní. Baterku s sebou.
Větrný mlýn byl postaven v roce 1865 manželi Ševčíkovými a v provozu byl až do roku 1970.
Dnes je zde informační centrum a muzeum, které se zaměřuje na železářství a hornictví v Rudici,
speleologii, historii větrných mlýnů nebo zde můžete shlédnout videoprojekci o nepřístupných
prostorách Rudického propadání. Poblíž je zajímavý geopark.

Svatí postní doby
Sv. Františka Římská (9. 3.), patronka řidičů automobilů
Žila v letech 1384-1440. Ačkoliv ji lákal život v klášteře, byla otcem provdána. Stala se
vzornou manželkou a matkou šesti dětí. Prošla v životě mnohými těžkými zkouškami. Po smrti
svého muže založila družinu paní a dívek, které se zabývaly charitativní činností. V roce 1925 ji
papež Pius XI. prohlásil za patronku automobilistů, neboť podle legendy ji na nočních cestách
za nemocnými provázel anděl, který ji svítil lucernou na cestu.

Sv. Longin (15. 3.), patron proti nemocem očí
Jako římský setník byl očitým svědkem Kristova ukřižování. Velel stráži, která zabezpečovala klid
na Kalvárii. Podle legendy probodl na Pilátův příkaz Kristův bok kopím jako úřední potvrzení jeho
smrti. Události, kterých byl přítomen, vedly k jeho obrácení. Žil mnišským životem a zemřel
mučednickou smrtí. Jeho jméno je odvozeno ze starořeckého názvu pro kopí (lonché).
Sv. Patrik (17. 3.), patron Irska, kadeřníků, kovářů, bednářů
Žil v 5. století. V šestnácti letech byl unesen do Irska, kde upadl do otroctví.
Po 6 letech uprchl a do Irska se znovu vrátil jako misionář. Do země přinesl
nejen křesťanskou víru, ale také znalost čtení a psaní. Později se stal
biskupem. Dary pro sebe nepřijímal, říkal, že chudoba je nejjistější cesta
do nebe. Den sv. Patrika patří v anglosaských zemích k nejvíce významným
svátkům. Symbolem sv. Patrika se stal jetelový trojlístek, který často využíval
k vysvětlení Boží Trojice.

Co nás dále čeká ve farnosti

v období postní a velikonoční doby?

To samozřejmě nevíme, ale ví to náš Pán, a proto mu budeme pozorně naslouchat…
Postní doba
Křížová cesta je jednou z bohoslužeb, které lze konat i mimo kostel. Provázíme při ní Pána
Ježíše v jeho utrpení a čerpáme z něj sílu lásky. Využijte jednotlivci i rodiny několik „outdoorových“
křížových cest (připravených se skauty různě po městě). Trasy budou na farních stránkách. Další
křížové cesty budou v kostele podle rozpisu.
Na Popeleční středu bude večerní mše svatá online bez veřejnosti. Ale popelec se bude
udělovat v kostele dopoledne i odpoledne a půst platí po celých 24 hodin.
K prožití postní doby v naší farnosti přispěje Postní duchovní obnova 27. 2. 2020. Začne v 8:30
promluvou Otce Karla Chylíka ze Sloupa (online, bez veřejnosti). Po ní bude otevřený kostel celé
dopoledne k adoraci. Prosíme jednotlivce i rodiny, aby se toto dopoledne pomodlily některou z
„outdoorových“ a začali nebo zakončili ji v kostele při adoraci.
V kostele je k dispozici Malý průvodce postní dobou s myšlenkami na postní dni.
Na stránkách najdete Impuls na každý den: www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-pro-deti.pg
Biřmování 2021
Otec biskup nás prosí o trpělivost. Nemá smysl udělovat tuto svátost za každou cenu, tedy za
podmínek, kdy biřmování nemůže být slavností celého společenství. Proto musíme všichni čekat na
pravý čas. Ostatně Pán přece také předem neprozradil svým apoštolům, kdy jim sešle Ducha
Svatého….. Zatím prožívají biřmovanci spolu s katechumeny (připravuje se jich pět) duchovní
přípravu na Velikonoce. A když Pán dá, tak je jménem společenství naší farnosti doprovodí k přijetí
svatého křtu a iniciačních svátostí.
První svaté přijímání… Svěcení kněží… Primice… Farní pouti…
Budeme se těšit, že „ano“, ale necháme na Pánu, jak rozhodne….
Poděkování na závěr nejen jáhnu Oldřichovi za jeho vedení účetnictví, komunikaci s dárci,
zapisování úmyslů na mše svaté a další duchovní službu, Otci Davidu Ambrožovi za duchovní službu
během jarní kaplanské výpomoci, ale také všem, kdo zajišťujete natáčení a přenos našich aktivit a
jakkoli pomáháte ve farním areálu a v kostele! Díky vám všem za vše dobré a Pán ať vás posiluje
a provází, abychom společně byli i dnes jeho svědky!!
O.Jiří
Vydala dne 12. 2. 2021 Farnost svatého Martina v Blansku pro vnitřní potřebu.
Náměty, nápady nebo příspěvky se nebojte posílat na mail: plastiksvmartina@gmail.com
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