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Plášt svatého Martina
č. 3, roč. 16; podzim 2021
občasník o životě katolické farnosti sv. Martina v Blansku
Slovo Otce Jiřího:

Požehnané dny vám všem přeju. Naše farnost by měla především
denně děkovat Pánu za vše, co jí dopřál prožívat v minulém období.
V žádném případě bychom je neměli považovat za „výjimku z normálního života“, ale za
jeho součást. Proč jinak by apoštol Pavel řekl, že „těm, kdo milují Boha, VŠECHNO napomáhá
k dobrému“? Děkuji Vám všem za jakoukoli podporu našeho společenství i za to, že jsme i během
epidemie dokázali společně s dalšími lidmi dobré vůle podporovat život a pomáhat ostatním.
Když Pán dá, budeme prožívat pestrý podzim. Rozjedou se různé aktivity, katecheze, kroužky,
pro velké i malé, pravidelné i jednorázové…, které však musejí mít vždy jednoho společného
jmenovatele: nejen dobře využívat čas, ale učit se prožívat dobré vztahy na všech možných
rovinách a přitom se dělit s druhými o to, čím jsme bohatí.
Z těch jednorázových aktivit bych rád připomněl především návštěvu Svatého Otce Františka
na Slovensku. V nedalekém Šaštíně bude o svátku patronky Slovenska, Panny Marie Bolestné
(15.9.), sloužit mši svatou pro poutníky. Srdečně zvu i vás, povzbudit našeho statečného papeže.
Z dalších aktualit jen vybírám:
V neděli 5.9. (15:00 hod.) prožije naše farnost opět po třech letech udělování svátosti
biřmování. Plánovali jsme je už na jaře z epidemických důvodů do katedrály, ale všecko nakonec
dopadlo jinak a Otec biskup Vojtěch přijede k nám. Popřejeme mu i k jeho 75. narozeninám. Po mši
svaté zveme na biřmovací farní kavárnu (od 16:30), a to zejména děti a mládež a umožníme jim na
památku fotku s Otcem biskupem!
Společná svátost nemocných se kvůli epidemii několik měsíců nekonala: plánujeme ji proto
v Blansku ve středu 22.9. v 17:45 hod. Termín v Olomučanech a Spešově bude upřesněn.
Když Pán dá, oslavíme slavnost svatého Martina spolu s městem při tradiční akci „Vítání
svatého Martina“ ve dnech 11.-14.11.
V naší farnosti bude na praxi do půli prosince bohoslovec 1.ročníku, Josef Štangl
z českobudějovické diecéze. Praxi má mít co nejpestřejší, proto bude zároveň pracovat na Charitě.
Ze sousední bořitovské farnosti odešel ze zdravotních důvodů (po autohavárii) Otec Bohumil
Němeček do Charitního domova na Moravci. Kdo pojedete kolem, určitě ho aspoň na chvilku
navštivte. Nahradí jej od 1.9. Otec Tomáš Žižkovský, který byl u nás kdysi na bohoslovecké praxi a
domlouvám s ním, že by k nám jezdil zpovídat před 1.pátky.
O dalších akcích najdete informace zde v Plášti, ALE HLAVNĚ PROSÍM SLEDUJTE NAŠE FARNÍ
STRÁNKY (WWW.FARNOSTBLANSKO.CZ), kde se všechno důležité zveřejňuje a aktualizuje.
Proto si je, prosím, už sami pohledejte  a přijměte ode mě pro Vás, Vaše rodiny i všechny, se
kterými se setkáváte, Boží požehnání

Vyučování náboženství a další výchovné aktivity pro děti a mládež

ZŠ OLOMUČANY

1.-2. třída
3. třída
4.-5. třída
1.-2. třída
3.-5. třída
1.-5. třída
1.-2. třída
3.-5. třída
1.-5. třída

ZŠ RÁJEČKO

1.-5. třída ÚT 13:00 - 13:45

ZŠ DOLNÍ LHOTA

1.-5. třída ČT 13:30 - 14:15

ZŠ TGM
ZŠ SALMOVA
ZŠ DVORSKÁ
ZŠ ERBENOVA

ST 12:00 - 12:45
ST 13:00 - 13:45
ST 13:00 - 13:45
PÁ 11:55 - 12:40
PÁ 12:50 - 13:45
ST 13:00 - 13:45
PO 12:00-12:45
PO 13:00 - 13:45
ST 13:15 - 14:00

LOTOS

náboženství pro
ČT 18:30 - 19:30
2.stupeň ZŠ, GY

LOTOS

SPOLČO 12+

ob PÁ 18:30

LOTOS

SPOLČO 14+

ob PÁ 18:30

D. Vaňková
V. Zachovalová
A. Půlkrábková
Z. Králová
E. Šebelová
T. Zachoval
D. Buchlovská
D. Buchlovská
M. Mrázková
K. Mojžíšková,
M. Pokorná
J. Dobešová,
V. Zachovalová
Manželé Paštěkovi,
Forbelští nejml. , j. Oldřich
Manželé Matuškovi nejml.
V. Vykydalová,
K. Změlíková
Senioři čtou dětem

KOSTEL

DĚTSKÁ MŠE SV.

PÁ 17:45

STARÁ FARA

Sedmikrásek

PÁ 17:00

T. Zachoval

STARÁ FARA

Schola

PÁ 16:30

L. a H. Vráblíkovi

KOSTEL, LOTOS

Ministranti

PÁ 16:30

Vedoucí

KOSTEL
mše svatá
KOSTEL
mše svatá
KOSTEL
mše svatá
KOSTEL - oratoř
Katecheze
Dobrého Pastýře
LOTOS

1.-2. třídy ze všech ZŠ
(i pro rodiče)
3.-5. třídy ze všech ZŠ
(i pro rodiče)
6.-9. třídy ze všech ZŠ a GY
(pro rodiče souběžně modlitba na
Staré faře!)

2. ÚT 17:00
(14.9., 12.10., 9.11., 14.12.)

2. ÚT 18:00
(14.9., 12.10., 9.11., 14.12.)

2. ČT 19:00
(16.9., 14.10., 11.11., 16.12.)

O.Jiří
O.Jiří
O.Jiří

Děti 3-6 let

ÚT 16:30-17:00

Děti 1.-5. třídy

ÚT 17:00-17:30

V.Zachovalová,
D.Mourová

Misijní klubko

3. ÚT 17:00

Š.Daňková

Občasník vydala dne 3. 9. 2021 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

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022
Výtvarný kroužek
V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, výtvarně pracují s hlínou, šijí z plsti a látek, pracují
s drátkem a korálky.
Vedoucí kroužku:
Jana Vaňková, Dana Buchlovská
(tel. 736 529 249, e-mail: vankova.bk@seznam.cz)
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
středa 15. září 2021 v 16:30 hodin (děti od 4 do 6 let jen s doprovodem rodiče,
u starších není doprovod požadován)
Kroužek „tvořivé ruce“
V kroužku děti a mládež malují a vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou.
Vedoucí kroužku:
Jaroslava Dobešová
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pátek 17. září 2021 v 18:30 hodin
Kroužek tvoření pro zdobení
V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, háčkem a jehlicemi, recyklovatelnými materiály,
polymerovými hmotami, papírem a podobně. Vyrábí ozdoby a doplňky např. náušnice, brože, náramky.
Vedoucí kroužku:
Bc. Petra Vondrová, Marie Mráčková
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
úterý 14. září 2021 v 17:00 hodin
Kroužek šití
V kroužku se členové učí tvořivému ručnímu i strojovému šití, v případě zájmu také pletení na pletacím stroji a
háčkování.
Vedoucí kroužku:
Ludmila Blatová (e-mail: lubla1b@seznam.cz)
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pátek 17. září 2021 v 18:30 hodin
Kroužek programování a elektrotechniky
V kroužku se členové učí základům elektrotechniky a programování teoreticky i prakticky.
Vedoucí kroužku:
Ing. Ivan Mrázek, Ing. Michal Mrázek
(tel. 603 244 141, e-mail: ivan.mrazek@krblansko.kolping.cz)
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
úterý 14. září 2021 v 15:30 hodin (pro děti od 5. třídy)
Řezbářský kroužek I.
V kroužku se členové začátečníci učí zvládat řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku:
Ing. Jaromír Balabán
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
středa 15. září 2021 v 17:00 hodin (pro děti od 10 roků) – sraz v budově LOTOS (ve
spodní části farní zahrady)
Řezbářský kroužek II.
V kroužku si pokročilejší členové zlepšují řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku:
Petr Buš
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
čtvrtek 16. září 2021 v 16:00 hodin (pro děti od 10 roků) – sraz v budově LOTOS (ve
spodní části farní zahrady)
Zámečnický kroužek
V kroužku se členové učí opracovávat různé materiály, provádějí drobné údržbářské práce ve farním areálu –
Centru sv. Martina. Vyrábí i rekvizity pro scénky na pátečních dětských bohoslužbách.
Vedoucí kroužku:
Josef Hebelka, Miloš Němec
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
úterý 14. září 2021 v 15:00 hodin – sraz v budově LOTOS (ve spodní části farní
zahrady)

Divadelní kroužek
V kroužku se členové učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. S přípravou a výrobou potřebných kostýmů
a pomůcek pro divadelní činnost jim budou pomáhat děti v řemeslných kroužcích.
Vedoucí kroužku:
Mgr. Vendula Zachovalová
(tel. 774 276 256, e-mail: v.zachovalova@seznam.cz)
Vložné:
50,- Kč
První schůzka:
pátek 17. září 2021 v 16:45 hodin
Zahradnický kroužek
V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.
Vedoucí kroužku:
Ing. Jitka Svobodová, Zlata Prudká
(tel. 737 465 940, e-mail: jit.prok@seznam.cz)
Vložné:
100,- Kč
První schůzka:
pondělí 6. září 2021 v 16:00 hodin – sraz v budově LOTOS (ve spodní části farní
zahrady)
Chovatelský kroužek
V kroužku se členové učí starat o farní ovce a další drobné zvířectvo.
Vedoucí kroužku:
Lucie Havlenová
Vložné:
50,- Kč
První schůzka:
pátek 17. září 2021 v 15:30 hodin – sraz na farním dvoře
Kroužek Tradice u pece
V rámci mezigeneračního kroužku se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských (pečení
blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně). Zázemí kroužku je v Domečku nad Katolickým
domem.
Vedoucí kroužku:
Jana Košábková, Marie Hlaváčková
Kroužek začínajících kuchařů
V kroužku se členové učí základům stolování a vaření. Vhodné pro děti od 8 do 15 let.
Vedoucí kroužku:
Růženka Harestová, Ilona Kupčíková
Vložné:
200,- Kč
První schůzka:
pondělí 13. září 2021 v 15:30 hodin – sraz v budově LOTOS (ve spodní části farní
zahrady), kroužek bude 1x za 2 týdny
Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
Klub pořádá podle ročního období jednodenní turistické výpravy do přírody a halové aktivity (jump park,
lezecké stěny). V zimním období pořádá pravidelnou volnočasovou, nezávodní aktivitu na bazéně, kde se
zábavně střídají různé činnosti na mělčině i v hloubce. Na jaře se pořádá společná vodácká akce pro
sourozence a rodiče s nejmladšími dětmi. Celoroční činnost je zakončena týdenním tábořením u řeky
s vodáckým a turistickým programem. Dolní věková hranice je podle obtížnosti jednotlivých akcí stanovena od
6 do 12 let. Účast na bazénových aktivitách je zdarma. Přihlášky na kolping.blansko@seznam.cz
Vedoucí:
Jiří Babka, Petr Sedlák a Vladimír Matěna s podporou odborných instruktorů.

Kroužky provozují svoji činnost v areálu Centra sv. Martina – v prostorách staré fary, nové budovy LOTOS,
dvora, zahrady na ul. Komenského 14, Blansko. Přezůvky s sebou!!!
V Blansku dne 23.8.2021
Ing. Josef Kupčík
předseda Kolpingovy rodiny Blansko
______________________________________________________________________________________________

Český svaz včelařů
Včelařský kroužek





vedoucí kroužku - Pavel Buchlovský
kroužek je bezplatný (díky tomu, že se děti stávají členy Českého svazu včelařů)
schůzky probíhají pravidelně každý pátek v 15.15 hod - sraz na Lotosu
první schůzka - pátek 17. září 2021 v 15.15 hod na Lotosu

Další aktuality


Obnova v Duchu svatém opět v Blansku



Duchovní obnova - "Seminář života v Duchu - Sievers" se bude opět konat od 3.10. do 5.12.
2021 v naší farnosti, vede O. Petr Beneš. Seminář probíhá pravidelně vždy v neděli v čase
18:00 - 19:30 v kostele. Přihlášky v kostele pod kůrem na stolečku.
Kurz partnerství



Pro všechny, kteří spolu chodí, přemýšlí o společné budoucnosti a chtějí prohloubit svůj
vztah, připravilo Rodinné centrum Blansko, DCM a CRSP Brno a další Kurz partnerství.
Koncert pro Bulharské misionáře



Duchovní Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku zazní 12.9. 2021 od 16.00
hodin v brněnských Denisových sadech.
PULS slaví letos 5 let života





Otec biskup pověřil našeho bývalého kaplana, Otce Pavla Kafku založením a vedením fondu,
který myslí na budoucnost naší diecéze, až přijde o podporu státu. O.Pavel nastavil pro
tento fond prozíravou strategii, kterou nazval: „Velká rodina malých dárců“. Know how
fondu převzala například i jedna diecéze na Slovensku. Děkuju i Vám za podporu!
Rok svaté Ludmily
Rok sv. Ludmily (1100 let od smrti) vyvrcholí národní poutí, která 18.9. na Tetíně. Dopolední
slavnostní bohoslužbu zde bude slavit papežský legát, kardinál Schönborn.
Volby do Parlamentu
Jen prosím nevolte úmyslnou lež a líbivou politiku. Myslete nejen na sebe, ale i na dobro
budoucích generací. Nezapomeňte, že populární a populistické strany nebývají těmi
nejlepšími!

Zamyšlení
Co vystihovalo období karantény je on-line svět. Děti
nechodily do školy, sledovali jsme zprávy ze světa
na internetu, mše Svaté a různé duchovní obnovení na
youtube. Je důležité naučit se selektovat věci, které nás
opravdu zajímají a jít do hloubky, než se proklikávat na další
a další přednášku. Hrozí pak, že si člověk z těch krásných slov
od kněží nic nevezme a jen slova hltá jak film.
Otec Špidlík v jedné své knize říká, že dnešní člověk
už neumí číst. Protože máme tolik zdrojů, čteme rychle, nenecháme si
větu, která nás zaujme víckrát projít hlavou a přemýšlet o ni, ale
utíkáme k dalšímu článku či knize. Tak to můžeme převést i na dnešní
internetovou dobu. Navíc je tam opravdu velké nebezpečí i pro
všechny věkové kategorie, můžeme lehce sklouznout k slepému
opičení (slečna-vzor na instagramu ), závisti nebo prostě ztrátě
drahocenného našeho času.
Jinak velký zážitek má naše rodina ze setkávání v náboženské
přípravě. Otec Jiří má velký dar děti zaujmout, ale i jim vštípit úctu
ke kostelu, Pánu Ježíši. Ať už se jedná o kleknutí před svatostánkem
nebo sundání čepice u kluků v kostele. A při tom srší vtipem a hraje
na mandolínu.
(Pavla Pšikalová, obrázky nakreslily Anetka a Kristýnka Pšikalovi)

Pier Giorgio Frassati
Pier se narodil v Itálii v roce 1901 do velmi bohaté rodiny
v Turíně. Jeho dětství ale vůbec nebylo idylické. Rodiče
vychovávali jeho i jeho sestru Lucianu velmi přísně. Neustále se
na něj kvůli něčemu zlobili a kritizovali ho. Nelíbil se jim jeho styl
psaní, jeho chování, názory…. Chtěli z něj mít dokonalého.
Měli nastavena vcelku přísná pravidla. Třeba když šli na výlet,
mohli se napít až doma. Nebo když šli s rodiči přes město,
nesměli se zastavit u žádného stánku. Pier se snažil jim ve všem
vyhovět a už od mala byl velmi laskavý. Často trhal kytičky,
aby je donesl své prababičce Antonii. Když jedna žebračka
zaklepala na jejich dveře, dal jí své boty pro její dítě. Jednou byl
v sirotčinci svědkem toho, že nikdo nechtěl sedět s klukem,
který měl vyrážky na obličeji. Pier si k němu přisedl, aby se necítil
osaměle. Ve 12ti letech riskoval svůj život, aby zachránil malou
dívku z ledové kry.
Ve škole mu to moc nešlo, což rodičům vadilo a často
mu to předhazovali. On se jim snažil ze všech sil vyhovět, chtěl,
aby ho ocenili a tak ještě pilněji studoval.
Velmi rád chodil každý den na mši sv. a ke sv. přijímání
a to i přes nevoli rodičů. Byl členem různých církevních sdružení
a organizací a pomáhal chudým, nemocným, starým,
nezaměstnaným a osamělým.
Stal se členem klubu italských horolezců a hory si opravdu zamiloval. Kromě toho rád jezdil
na koni a na kole. Jeho sestra ve svých vzpomínkách uvádí, že jednou mu kolo, na které si dlouho
šetřil, někdo ukradl. Pier se ani tehdy nezlobil a řekl, že zřejmě ten člověk to kolo potřeboval
víc než on.
Nesouhlasil se vznikem fašistické strany v Itálii a podporoval opoziční lidovou stranu.
Tatínek, který byl velvyslancem v Berlíně, neschvaloval jeho politické počínání a měl obavy,
aby rodině neudělal ostudu. Pier neváhal odejít z organizací, které ho sice bavily a naplňovaly svým
posláním, ale začaly se hlásit k Mussolinimu.
Při jedné z horských túr ve svých 22 letech potkal svou velkou lásku Lauru. Pier se do ní velmi
zamiloval, ale poté co ji pozval domů na nedělní oběd, aby ji představil rodičům, narazil na jejich
odpor. Protože v té době už spolu rodiče dobře nevycházeli, nechtěl vnášet další rozbroje
do rodiny a rozhodl se s Laurou s bolestí v srdci rozejít.
V roce 1924 založil vlastní Společnost podezřelých existencí. Za rouškou lehkomyslných her
byla skryta jeho snaha o větší prožívání víry, modlitby a pomoci bližním. Následující rok byl jeho
poslední. Začal výrazně hubnout a lékař v první moment nedokázal správně určit onemocnění.
Rodiče stáli před rozvodem, řešili umírající babičku a Piera s jeho bolestmi a teplotami si nikdo moc
nevšímal. On sám se Bohu nabídl jako oběť za obrácení rodičů a usmíření v rodině. V den babiččina
pohřbu teprve lékař poznal, že jde o smrtelnou obrnu vnitřních orgánů, kterou se zřejmě nakazil,
když se staral o některého z nemocných. Pomoci mu mohla jen očkovací látka z Paříže, ale bohužel
bylo již příliš pozdě. Pier zemřel ve 24 letech. Proces blahořečení začal v roce 1932 a při exhumaci
těla po 56 letech od smrti bylo jeho tělo shledáno v neporušeném stavu. K blahořečení došlo
až v roce 1990 Janem Pavlem II. Během této doby došlo k mnoha zázrakům na jeho přímluvu
a to nejen z Itálie ale také z celého světa vč. Československa. Blahoslaveného Piera Giorgia Frassati
si připomínáme 4. 7. a je patronem mládeže, horolezců a sociálních pracovníků.
Zdroj: Luciana Frassati, Dni jeho života

(Klárka Mojžíšková)

Koník svatého Martina - Kaštany

(Marie Prudká)

Podzim na zahradě
Zakroužkuj obrázky nářadí, které na podzim používáme na zahradě.

(Anna Prudká)

Soutěž: Se sv. Ludmilou a Václavem
Jméno a příjmení:

ÚKOL PRO PŘEDŠKOLÁKY:
Barevně vymaluj obrázek sv. Ludmily.

Zdroj: www.deti.vira.cz

ÚKOL PRO ŠKOLÁKY:
Vyluštěte křížovku a osmisměrku, doplňte tajenku.
Jak říkal svatý *

svaté Ludmile?

(doplň tajenku osmisměrky)

Odpověď najdeš v tajence křížovky.
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Výsledek zašlete na adresu Pláštíku plastiksvmartina@gmail.com, nebo odevzdejte do sakristie
do 30. 9. 2021. Všichni úspěšní řešitelé budou odměněni.

Rozhovor. Květiny v našem kostele.
Při každé návštěvě kostela obdivujeme nádhernou květinovou
výzdobu. Jak vzniká a kdo se na ní podílí, tak právě na to se dnes bude
redakce ptát hned několika květinářek. Na úvod bych položila několik
základních otázek paní Jitce Svobodové.
Dříve se o výzdobu kostela staraly paní, které jsme společně s jejich
prací představili v jednom z dřívějších časopisů. To se ale změnilo.
Kdo se dnes stará o květinovou výzdobu v kostele? Kolikrát v týdnu
se skupinky potkávají?
Výzdobu kostela jsme převzali po zkušených květinářkách, tak se snažíme
jít v jejich stopách a pěkně upravit výzdobu kostela k větší slávě Boží.
O květinovou výzdobu se stará skupina maminek - jsme rozděleni po dvou až třech a službu máme
jednou za čtyři týdny. Tak je nás devět, ale někdy si s sebou vezmeme kamarádky nebo maminky, aby
se nám to dělalo líp. Každá skupinka má svůj styl, ale vždycky je to moc pěkné. Proto je to pokaždé
trochu jiné. Když mám službu, chystáme květiny na páteční mši svatou - tak se potkáváme v pátek
odpoledne. A v týdnu je potřeba to trochu poupravit, protože květiny ve váze týden nevydrží. To se
pak sejdeme v úterý nebo ve středu.
V zimě stačí jen vyměnit vodu a zaříznout konečky stonků, ale v létě je potřeba květiny vyměnit.
V zimě máme víc kupovaných květů, v létě se snažíme využívat to, co vyroste a vykvete na zahradě.
Zkuste se někdy podívat, jestli jsme to na zahradě ostříhali všechno, nebo tam zůstaly květy třeba
na příště.
Dohromady se moc nepotkáváme - jen když jsou nějaké velké svátky - tak před Vánocemi
a velikonocemi. A taky máme přestávku během adventu a půstu. To si pak musím udělat značku
do kalendáře, abych nezapomněla, že těsně před svátky začínáme znova :-))
Jednotlivým květinářkám jsem položila čtyři stejné otázky:
1. Jak dlouho se věnujete službě květinářky v kostele a jak jste se k ní dostala?
2. Kde berete inspiraci?
3. Co Vám připadá na Vaší službě nejobtížnější?
4. Co Vás na této službě nejvíce baví a co Vám osobně přináší?
Andrea Babková
1) Asi před dvěma lety jsme byly s kamarádkami na farním dvoře osloveny panem farářem, jestli
bychom nemohly vypomáhat s květinovou výzdobou kostela. Od této chvíle jsme se staly jednou
ze skupinek, která se na této výzdobě podílí. Postupně jsme byly zaučovány do všeho, co s touto
službou souvisí.
2) Během svého dospívání jsem trávila hodně času blouděním po přírodě a po loukách. Nosila jsem
si z těchto procházek docela zdařilé luční kytice. Jednotlivé květy jsem do nich zakomponovávala
postupně, jak jsem na ně narazila. Podobně vytvářím vazby i teď – tak trochu nadivoko. Dopředu
nemívám žádný plán, „vařím z toho, co je k dispozici“. Inspirací jsou mi květy samotné a příroda.
Snažíme se použít všechny zachovalé květy z předešlé výzdoby, čerpáme z květinových darů a z farní
zahrádky. Jen se společně snažíme domluvit, aby spolu jednotlivé vazby ladily barevně.
3) Nejobtížnější na naší službě mi ze začátku připadalo se správně „proodemykat“ ke všem
potřebám, klíčům a do všech prostor. Někdy bývá těžké všechno stihnout včas a nerušit už modlící se
příchozí. To se vždycky trochu stydím, když po kostele na poslední chvíli ještě pobíháme.
4) Všechny organizační a časové obtíže nakonec vždycky překoná radost, když máme pocit, že se
nám výzdoba podařila. Společná práce nás také navzájem sbližuje. Podezírám pana faráře,
že propojovat lidi je jedním z jeho hlavních cílů ve farnosti, a proto je nás mezi květinářky vtaženo
poměrně hodně.
Jsem vděčná právě za tuto službu, za důvěru a za příležitost být občas úplně sama v prázdném
kostele.

Renata Kulíšková
1) Dodnes si přesně pamatuji, že to bylo v den garden party na konci školního roku. Foukala jsem
dětem bublinky a najednou u mě stál Otec Jiří a zeptal se, mě, zda bych měla o takovou službu zájem.
Ani jsem se moc nerozmýšlela a souhlasila jsem.
2) Účelně nic nevyhledávám. Většinou se podíváme, jaké máme květy k dispozici a podle toho
tvoříme. Jen jsem se přistihla, že od té doby, co se této službě věnuji, tak při návštěvě jakéhokoliv
jiného kostela, nejdřív koukám po výzdobě :-). Což je inspirativní také.
3) Služba květinářky mě velmi baví. V podstatě je to jeden z mých splněných dětských snů. Už jako
dítě jsem ráda chodila do květinářství. Dívala se, jak paní vytvářejí krásné květiny. I moje babička
a maminka si vždy připravovaly vlastní kytice na hřbitov a mně to přišlo obdivuhodné.
Je to činnost voňavá, tvořivá a neopakovatelná. I když se vždy k sochám snažím vytvořit dvě totožné
kytice, tak se mi to stejně nikdy nepovede :-). Celkově mi tato služba přináší radost a spoustu nových
zkušeností. Také jsem díky tomu poznala více lidí z farnosti. Nejsem původem z Blanska a vždy bylo
pro mě těžké se seznámit.
4) Těžké to není, ale asi jen, aby se výsledek líbil ostatním. Hlavně když připravujeme výzdobu
na svatbu nebo větší farní akci.
Katka Kouřilová
1) Službu květinářky jsem přijala v létě roku 2019 společně s Květkou Šašákovou. V naší farnosti jsou
celkem čtyři dvojice květinářek. Zásadním zlomem bylo společenství MODLÍCÍCH SE MATEK, kde se
setkáváme každý týden k modlitbě za naše rodiny a tam se vše začalo pomalu rozbíhat. Služby
ve farnosti k nám většinou přicházejí samy, ani nemusíte vyvíjet příliš aktivitu.
2) Opravdovou inspirací jsou rozkvetlé zahrady, ať už ta farní, moje doma nebo louky. Stále
pokukuji, co kde kvete a jaké barvy květin by se k sobě hodily. Když se blíží naše služba v kostele, už
předběžně víme, které květiny aktuálně kvetou a barevně k sobě ladí. Mnohdy nás také informuje naše
"květinová máma " Jitka Svobodová, co by bylo vhodné k výzdobě, co zahrada nabízí. Předává nám
kytky od milých dárců. Je naší velkou oporou
3) Zmínila bych dva menší problémy. Jeden nastává tehdy, když udeří velká horka a květiny rychle
uvadají. Do kostela chodíme častěji a květiny kontrolujeme. I přes pravidelnou kontrolu se stane,
že květiny najednou uvadnou a na mši svatou nejsou svěžího vzhledu.
Druhý nastává, když zahrady potřebují zaslouženě odpočívat, vše odkvete a chýlí se k podzimu.
Někdy jsme nucení zajít do obchodu a květiny nakoupit, protože kytice, které donesou rodiny společně
s obětními dary při mši svaté, nepokryjí celou výzdobu kostela. Do obchodu chodím nerada.
Květy z farní zahrady ve mně vzbuzují to pravé, natrhat je právě tam. Je to zúročení práce vícero lidí
z farnosti. Někdo musí zrýt, okopat, zalévat, odplevelit a ten výsledek ze zahrady předložíte ke slávě
Boží při mši svaté.
4) Toho je více. Jsem ráda, že chodíme zdobit v pátek podvečer, je to ukončení pracovního týdne
a já vypouštím z mysli pracovní povinnosti. Kostel je prázdný, jen my dvě. Často se zastavíme,
posadíme se do lavice, krátce se pomodlíme, popřemýšlíme a jdeme zdobit. Ticho v kostele na nás
působí blahodárně. I náš pracovní pohyb v presbytáři je něco zvláštního a nepopsatelného. Často nás
chodí povzbudit Otec Jiří a donese nám kávu či zmrzlinu.
Služba mně osobně přináší radost.
Jitka Musilová a Marie Sáňková
1) Někdy v polovině roku 2019 jsme byly osloveny Otcem Jiřím, zda bychom se nestaly součástí
týmu žen, které budou dělat květinovou výzdobu v našem kostele. Po krátkém zaváhání, kdy jsme
zvažovaly, jestli to zvládneme, nám Otec Jiří zajistil krátkou odbornou průpravu od květinářky a tak
jsme souhlasily. Od té doby se jeden týden v měsíci staráme o květinovou výzdobu v kostele.
2) Nemůžeme říct, že bychom přímo někde braly inspiraci, i když přiznáváme, že si nyní více
všímáme květinové výzdoby, pokud jsme na mši někde v jiné farnosti. Naše tvoření je většinou
založené na improvizaci, podle toho jaké květiny jsou momentálně k dispozici.
3) Nejobtížnější na této službě je asi odhadnout životnost květin, jak dlouho vydrží svěží.

4) Nejvíce nás na této službě baví, že je pro nás i odpočinkem, příležitostí setkat se, pozastavit
každodenní uspěchaný styl života a relaxovat u krásné práce s květinami. Také nás těší, že se můžeme
svým tvořením podílet na výzdobě našeho kostela a být součástí živého farního společenství.
Vendula Nesrovnalová (ve skupince je s Janou Procházkovou)
1) Musím zapátrat v paměti, hodně to utíká. Jestli si dobře pamatuji, oslovil mě a další květinářky
Otec Jiří při jedné červnové farní kavárně v roce 2019. Na začátku července jsme se pak jeden večer
zúčastnily "školení" nebo jak to nazvat, při kterém nám zkušená paní květinářka dala pár důležitých rad
ohledně kostelní výzdoby a ukázala nám, jak správně postupovat při aranžování květin.
2) Od ostatních květinářek nebo v jiných kostelích. Pořád se dívám, jak to dělají jinde.
3) Nejobtížnější jsou pro mě dvě věci: Zaprvé, jak zkoordinovat výzdobu kostela a zároveň ohlídat,
jestli mé tři ratolesti netropí na farním dvoře nějaké nepřístojnosti:-)? A zadruhé, během mše občas
více sleduji květinové dary a přemýšlím, co by se s nimi dalo udělat, než abych se soustředila
na modlitbu:-)
4) Baví mě tvůrčí práce, to že si mohu při aranžování dát kafe z kafomatu, že si můžu popovídat
s ostatními květinářkami, že jsem mezi nimi získala další bezvadné kamarádky a že má práce někoho
potěší. Osobně mi to přineslo další položku do životopisu, kde mohu do kolonky záliby mimo
jiné napsat "aranžování květin:-)
Květa Šašáková
1) Službě květinářky v kostele se věnuji, pokud si dobře vzpomínám ;-), dva roky a dostala jsem se
k ní tak, že mne oslovil náš úžasný Otec Jiří. Taková nabídka se samozřejmě nedala odmítnout ;-).
Tenkrát vlastně vznikl celý nový květinářský tým, který je rozdělen do čtyř dvojic a každá dvojce má
týdenní službu. Při větších výzdobách kostela (Velikonoce, sv. Martin, Vánoce, primice...) se na
přípravě podílíme všechny, je-li to možné.
2) Pro inspiraci jsme na začátku naší služby všechny dostaly profesionální zaškolení (to bylo
perfektní) a jinak já osobně ráda koukám na výslednou práci kolegyň (Jitka Svobodová je v tomto
špička), ráda si nechám poradit a jinak si myslím, že každá květina je krásná sama o sobě.
3) Nejobtížnější? Asi přijmout výsledek své práce :-) Ten je většinou jiný než původní představa.
I když se sebevíc snažím, nejsem s finální verzí zcela spokojená a propadám zoufalství, že asi nejsem
dobrá pro tak zodpovědnou práci. Výzdoby kostela si přeci všimne každý návštěvník.
Taky mívám obavy o to, jestli kytky nezačnou druhý den vadnout, třeba v létě, kdy je velké teplo
i v kostele.
4) Baví mě samotné vytváření každé květinové vazby hlavně od jara do podzimu, kdy je farní
zahrada plná nejrůznějších květin. Tato služba mi přináší potěšení ze zajisté Bohulibé činnosti,
zapomenu při ní na čas, který příjemně plyne, vypouštím z hlavy každodenní starosti, užívám si
společné chvíle s mojí kolegyňkou Katkou a vychutnávám si "soukromé" okamžiky v naprosto tichém
kostele s Pánem Ježíšem.
Děkuji všem za poutavé a inspirující rozhovory a přeji hodně Božího požehnání při další práci.

Postřehy a příspěvky
Skautský tábor
Hned na začátku prázdnin jsme šli na skautský tábor do Sloupa. Byli jsme tam čtrnáct dní. Téma
bylo Svět příšer. Vytvořily se čtyři skupinky: Alpha, Beta, Gamma, Delta. Hráli jsme tam různé,
zajímavé, kreativní, ale i namáhavé hry. Někteří tam skládali skautský, světluškovský, nebo vlčecí
slib. 17. července jsme se opět pěšky vrátili do Blanska. I přes všechny těžkosti, jako hlídka,
nepříznivé počasí, či slimák ve stanu, jsme si tábor moc užili.
(Alča a Helča Nesrovnalovi)

Tábor 16. skautského oddílu Plamen života
Chodím do 13. oddílu, ale protože jsme měli v termínu tábora 13. oddílu dovolenou, jel jsem na
tábor 16. skautského oddílu. Tématem tábora byla Cesta do pravěku.

Ráno jsme měli rozcvičku, nástup, potom snídani a po ní otužování. Otužování bylo dobrovolné,
ale stejně jsem na něj chodil. Večer byl večerní program a ještě před ním jsme měli večerní nástup
a večerku. Hráli jsme různé hry. Hodně mě bavila hra, kde jsme si vzali gumáky a v potoku jsme
hledali ryby. Honili nás u toho pravěcí mloci.
Nejlepší byla závěrečná pokladovka. Dostali jsme mapu s písmeny. U každého písmenem
označeného místa jsme našli úkol nebo otázku a po vyřešení jsme získali další písmeno – místo,
kam máme jít. Postupně jsme se dostali až k pokladu pod skálou. Moje skupinka vyhrála a zároveň
zvítězila v celotáborové hře.
Jsem rád, že jsem na táboře mohl být. Měl jsem tam také super kamarády.
(Matouš Babka)

Konec prázdnin s farností
V pondělí 30. srpna jsme jeli
na výlet do Brna. Jako první
jsme šli do pravoslavného
kostela sv. Ludmily, kde jsme se
dozvěděli
otomto
kostele
zajímavé věci. Další zastávkou
byl
kostel
sv.
Václava
v Obřanech, kde jsme byli na
mši svaté. Na blízké faře jsme
posvačili a pak jsme se vydali do
Bílovic na vlak. Ještě před
odjezdem jsme navštívili kostel
s. Cyrila a Metoděje a hráli jsme
hru. A nakonec jsme šli na vlak a
vrátili se zpátky do Blanska.
V úterý 31. srpna jsme se
ráno sešli na faře, kde jsme hráli
hry. Také jsme měli za úkol
zahrát scénku ze života sv. Ludmily. Dalším úkolem bylo obejít pět stanovišť, za každé jsme museli
zaplatit jeden diamantík. Na každém stanoviště jsme si mohli něco vyrobit: prostírání, panenku,
desátek nebo růženec, kytičku a nabatikovat tričko. Oba dva dny se mi moc líbily.
(Anička Prudká)

Letňáky 2021
Téma letošních Letňáků byly televizní noviny a celý týden jsme trávili na faře v Pačlavicích.
Bojovali jsme o náš projektor, abychom si mohli pustit film. Hráli jsme spoustu zajímavých her,
které se všechny točily okolo televize. Nejlepší hra byla provázkovaná. Chodili jsme tam a zpátky
poslepu po celé faře a drželi jsme se provázku. Na konci jsme dávali ruku do zbytků z oběda,
abychom vylovili kuličku. Poslepu se mi chodilo moc dobře, ale občas jsem narazila do zdi. V týmu
jsem byla s Klárkou a dalšími kamarády z Holešova.
Zajímavá byla také malá pokladovka, šli jsme po šipkách a fáborkách po okruhu a vrátili jsme se
na faru. Všechny dveře byly zamčené hádankami a poklad (projektor) byl ve sklepě. Nakonec jsme
hádali tři hádanky, potom, když jsme je uhodli tak se nám otevřely všechny dveře a dole byl i zloděj
s ukradeným projektorem. Zloděje jsme svázali, protože seděl na židli a spal. Když se probudil, tak
jsme se s ním domluvili, že by se mohl s námi dívat na film, protože on se chtěl také dívat na film,
a proto ukradl ten projektor. Film Coco byl moc dobrej.
Když jsme šli na noční hru, docela jsem se bála. Byla to stezka odvahy a byla docela dlouhá
a starší vedoucí na nás bafali. Jeden starší vedoucí, čekal úplně vzadu na cestě na děti. Po cestě
byly svítící náramky, a když jich tam bylo hodně na jednom místě, tak tam byly papírky, které jsme
museli vzít. Já jsem šla poslední a strašně jsem se bála. Nakonec šla se mnou Štěpánka, a dokonce
jsme dvě malé kamarádky dohonily. Když jsme uslyšely něco v houští, strašně jsme se polekaly
a myslely jsme, že je to někdo z vedoucích, ale byli to dva kluci, kterým řekl jeden starší vedoucí,
aby počkali na malé holčičky, které se strašně bály. Všechno dopadlo dobře, a potom jsme šli
všichni společně zpátky a sbírali jsme svítící náramky. Na faře jsme si přečetli všechny hádanky
a vyluštili jsme je, výsledek byl „SKLEP“. Ve sklepě byl poklad, znovu projektor.
Letňáky byly super a příští rok jedu zase.
(Mariánka Vrbková)

