‚

Plášt svatého Martina
č. 4, roč. 16; zima 2021
občasník o životě katolické farnosti sv. Martina v Blansku

Slovo Otce Jiřího:
Možná se vám zdá, že nás letos nečekají „šťastné a veselé“, protože
toho smutného a hlavně rozděleného mezi lidmi je nějak moc. No ale nepoddávejme se skepsi,
naopak, berme to jako výzvu! Buďme právě teď šiřiteli pokoje a usmíření, nepřilévejme oleje do
ohně, naopak, lijme jej do lamp srdcí, ať se šíří kolem nás světlo a dobrá vůle. Copak se od loňska
v našem městě nerozsvěcuje adventní věnec? A nerozdávali loni kolem něho stateční andělé
kolemjdoucím perníčky a citáty Matky Terezy a není zázrak, že místo „přitróbléch rakóskéch čertů o
ničem“ letos projdou městem průvody andělů, kteří jsou spolu se svatým Mikulášem symboly
dobra? A toto málo je málo? Sám Pán Ježíš by od prvního dne života měl k naříkání tisíckrát víc
důvodů, než my, ale nepoddal se tomu, protože se opíral o Otce. Že to není vůbec lehké a že bychom
sami potřebovali poradit a povzbudit? To vím dobře, ale vím také, že kdyby první křesťané čekali,
„až bude líp“, tak tu asi dneska nejsme ani my. Nepíšu vám to tedy proto, že šířit pokoj je snadné,
ale proto, že to je správné. Díky všem za úsilí a všem přeju: NEBOJTE SE, narodil se VÁM Spasitel,
Kristus Pán!! S požehnáním vám všem,
V Plášti najdete opět mnoho zajímavého a na jeho úvod přináším přehled toho, co se díky
mnoha obětavým lidem naší farnosti podařilo připravit v letošní adventní a vánoční době nejen pro
naše společenství. Snad to vyjde tak, jak plánujeme. Kdyby ne, tak si zase nějak poradíme :)
Zhruba v polovině prosince ukončí v naší farnosti studijní praxi bohoslovec Josef Štangl. Už
teď mu chci za nás poděkovat za všechna setkání a popřát mu do další životní pouti světlo a dary
Ducha svatého!
Přeju vám všem, abyste letošní advent i Vánoce prožili s duchovním užitkem a o Boží dary se
rádi dělili s druhými.

Adventní kalendář pro celou farnost
Začátek liturgického roku, advent, je dobou radostného očekávání narození Spasitele. Podobně
jako se chystá rodina na narození dítěte, tak se církev připravujeme na příchod Pána Ježíše. Je
běžné, že se doma vše uklízí a chystá, aby bylo čisto a krásno pro nového člena rodiny. Na
zodpovědnosti každého z nás je nově uklidit v našich srdcích, připravit se na radost ze skutečnosti,
že Slovo se stalo tělem.
Farní adventní aktivita v letošním roce je inspirována olomouckým katechetickým centrem.
Cílem této aktivity je denně krůček po krůčku proměňovat své srdce. Připraveny jsou pro vás listy
s úkoly na každý adventní týden (vyzvedněte si je v kostele: jsou pro 3 kategorie: děti, mládež,
dospělí). V kostele bude také umístěna váza, kam každý může vložit skleněný „diamant“ při účasti
na mši svaté. Tyto „diamanty“ budou rovněž k dispozici na stolku pod kůrem a budou symbolem
našeho úsilí na cestě k proměnění srdce. A konečně bude v kostele umístěna i „poštovní schránka“,
kam můžete anonymně vhazovat vypracované listy s úkoly.
Připojit můžete i své úmysly modlitby nebo dobré skutky a ty všechny pak svěříme do Božích
rukou na předpůlnoční mši svaté v Olomučanech 24. 12. 2021 v 16:00 hod.

Adventní a vánoční doba v naší farnosti
Průběžně po celý advent:
Adventní roráty budou v úterky a čtvrtky v 5:30 (závěrečné roráty 23.12. budou při svíčkách a
betlémském světle).
Adventní věnec v chýši zapalují letos rodiny! V chýši u kostela bude věnec a každý adventní
večer, nejpozději do 17:30 hod., přinese jedna rodina jednodenní svíčku (2, 3 nebo 4, podle
týdne), vloží ji do věnce, zapálí příslušný počet a společně se pomodlí. Přístup k chýši přes
dvůr z farní zahrady. Rodiny, zapisujte se prosím do rozpisu pod kůrem.
Adventní charitní prodeje: každou adventní neděli po mši svaté prodej charitních výrobků v
podloubí na dvoře.
* 27. a 28.11. Požehnání rodinných adventních věnců po bohoslužbě v Blansku i Olomučanech.
* 28.11. Vstup do adventu. V kostele biblická inspirace v 16:00 (bohoslovec Josef Štangl). Na
Katolickém domě modlitby chval od 16:30 (skupina El-worship ze Žďáru nad Sázavou).
* 2.12. Pravidelná svátost smíření, zpovídají jen Otec Jiří a Otec Josef [školáky a mládež zveme
na svátost smíření v neděli 12.12. odpoledne (v rámci bohoslužby smíření) a ostatní zveme
na 18.12. do Jedovnic a 19.12. do Blanska].
* 3.12. a 10.12. Vánoční dílnička pro dospělé (od 18:30 na Staré faře).
* 4.12. ANDĚLSKÁ SOBOTA. V 16:30 sraz andělů (dětí i dospělých, se zvonečkem a hvězdou
na čele) na 3 místech: kino, muzeum a kostel. Průvod andělů na nám. Republiky a setkání
se sv.Mikulášem v 17:00 hod. V Měst. knihovně dopoledne výroba hvězdiček do průvodu.
* 5.12. Mikulášská nadílka letos nebude, ale po každé mši svaté (v Blansku i Olomučanech)
dostanou děti dárek.
* 11.12. Vánoční dílna pro děti na Katolickém domě: “Dárky od srdce potěší nejvíce” (8:30-12:00)
* 12.12. Radostná neděle: na Katolickém domě divadlo s kvízem pro nejmenší (od 10:00), v
předsálí farní jarmark (polovina z výtěžku půjde na květinovou vánoční výzdobu).
* 12.12. Vánoční svátost smíření pro školáky a mládež. V kostele v 14:30 začne společná
bohoslužba smíření se zpytováním svědomí a následnou svátostí smíření (zpovídají Otec
Jiří a Otec Tomáš)
* 13.12. - 22.12. V těchto dnech nabízíme školám, školkám, skupinám možnost exkurze v kostele u
betléma, formou vlastivědného vzdělávání – termín podle domluvy (tel. 774276256).
* 18.12. Svátost smíření Jedovnice – kostel (9:30 – 17:00 hod.)
* 19.12. Svátost smíření Blansko – kostel a Katolický dům (14:30 – 17:00 hod.)
* 23.12. Betlémské světlo: skauti vydávají ve foyer radnice (s programem od 15:00 do 21:30 hod.)
* 24.12. Betlémské světlo: skauti vydávají v předsíni kostela (10:00 – 12:00 hod.)
* 24.12. Předpůlnoční zejména pro rodiny v Olomučanech (16:00) a půlnoční v Blansku (23:00).
* 25.12. Živý betlém: na farním nádvoří! (14:30 hod.)
* 25.12. Rastislav: vánoční koncert v kostele (16:00 hod.)
Sledujte prosím aktualizace tohoto programu na našich stránkách www.farnostblansko.cz
nebo na vývěskách v předsíni kostela. Není-li uvedeno jinak, akce se konají ve městě Blansku.
A dodat také musíme toto: Na akcích pořádaných v uzavřených prostorách (vánoční dílny,
divadlo a pod.) je potřeba počítat s dodržením aktuálních hygienických opatření: používat respirátor
a mít u sebe doklad o očkování (nebo obdobný doklad), na akce typu bohoslužeb stačí respirátor a
desinfekce rukou.
Děkuju všem, kdo se i přes všechnu životní zátěž a starosti nepoddáváte a snažíte se konat
dobro a druhým pomáhat a povzbuzovat je. Pán ať vám všem žehná a dopřeje vám svůj pokoj do
srdcí, pokoj, který svět nemůže dát…
Otec Jiří

MARIE RESTITUTA KAFKOVÁ
V květnu roku 1894 se v jedné zapadlé uličce na brněnském
předměstí narodilo čiperné děvčátko. Rodiče z ní měli velkou
radost a pojmenovali ji Helena. Byla to šikovná, veselá, ale hodně
tvrdohlavá dívenka. Když se z Brna přestěhovali do Vídně,
hlavního města tehdejšího Rakouska-Uherska, byli jí teprve dva
roky, ale rychle si na velkoměsto zvykla.
Později, až byla starší, potkala několik řeholnic, důstojných
žen v černobílých hábitech, které se staraly o nemocné.
Okamžitě zatoužila stát se jednou z nich. O tom ale její rodiče
nechtěli ani slyšet. A tak Helena začala ve svých 17 letech
pracovat jako trafikantka. Při své profesi se setkávala s mnoha
lidmi, povídala si s nimi a zajímala se o jejich problémy. Stále
toužila pomáhat nemocným. Nakonec, i přes nesouhlas rodičů,
začala pracovat jako zdravotní sestra. V roce 1915, ve svých
21 letech vstoupila do řádu Sester františkánek Křesťanské lásky. Přijala jméno Marie Restituta,
což znamená obnovená, ale pro její tvrdohlavost jí často říkali Resoluta(=rozhodná). Byla velmi
rázná a energická, ale taky spolehlivá a vždy udělala vše pro ty, kdo potřebovali
její pomoc. Nejdříve pracovala na chirurgii, pak jako instrumentářka a nakonec na operačním
sále. V klášteře vedla sbor sester.
Byla trochu jiná, než ostatní řeholnice. Ráda si po práci zašla na guláš a na půllitr piva. Občas
jí to někdo vytýkal, ale ona všechny odmítala se slovy, že na ošetřování nemocných musí mít člověk
kondičku. O pacienty opravdu pečovala, jak nejlépe uměla. Poskytovala jim péči a útěchu. Mnoho
z nich přivedla svým příkladem k víře.
Pak ale přišla 2. světová válka. Nacisti obsadili Rakousko a začali zavádět nové příkazy, rozkazy
a zákazy. Mimo jiné taky nařídili, aby se ze stěn nemocnic sundali kříže. S tím ale Marie
nesouhlasila a proto tento příkaz odmítla vykonat. Nechtěla měnit kříže s umučeným Kristem
za portréty Hitlera. Tímto rozhodnutím si znepřátelila několik svých nadřízených a jeden z nich
ji udal gestapu. Důvodem k zatčení pak měl být kopírák nalezený v koši, na němž byla napsána
písnička zesměšňující nacistické Německo a leták. Díky této události byla Restituta 18. 2. 1942
odvedena přímo z nemocnice na gestapo a o osm měsíců později, po několika krutých výsleších
a dlouhých týdnech nelidského vězení, byla odsouzena k smrti. Důvodem měla být vlastizrada.
Ve vězení se Marie dále snažila pomáhat a povzbuzovat spoluvězně. Spoustu z nich přivedla k víře.
30. 3. 1943 přišel den její smrti. Ve svých dopisech na rozloučenou prosila za odpuštění pro své
vrahy a zdůrazňovala Kristova slova: „Oni nevědí, co činí.“ Vězeňský kněz později zapsal:
„Na smrt šla radostně, s modlitbou na rtech. Obětovala se jako smír za obrácení hříšníků.“
Její poslední slova byla: „Jdu ke slavnosti. Pro Krista jsem žila, pro Krista umírám.“ A tak skončil
život Marie Restituty, ženy, která zasvětila svůj život
péči o nemocné. Po její smrti její odkaz na dlouhou
dobu upadl v zapomnění. Ani komunisté nestáli
o vzpomínku na odvážnou a vytrvalou řeholnici.
Přesto její příběh neskončil v propadlišti dějin.
V roce 1988 byl zahájen beatifikační proces a v roce
1998 byla ve Vídni papežem Janem Pavlem II.
slavnostně blahořečena.
Jméno bl. Marie Restituty dnes nese park v BrněHusovicích, ulice u nemocnice v Mödlingu a také kostel
v Brně na Lesné. Její svátek si připomínáme 29. října.
ZDROJE: catholica.cz, kniha Hrdinky (K. Tučková, R. Fučíková a kol.), Wikipedie.cz

(Klárka Mojžíšková)

Koník svatého Martina - Jablíčko

(Marie Prudká)

Vánoční
malování
Obtáhni, vybarvi
a dokresli sněhuláka
i vánoční stromeček.
(Anna Prudká)

___________________

Uzávěrka soutěže:
pátek 17.12. a vyhlášení
v neděli 19. 12.
____________________

Soutěž: Adventní úkoly
Začátek liturgického roku je spojen s radostným
očekáváním narození Ježíše. Ne náhodou
si v tomto čase připomínáme svaté, kteří celý svůj
život milovali bližní bratry a sestry stejně jako Pána
Ježíše a šířili kolem sebe radost. Čeká tě několik
úkolů, které jsou jimi inspirovány.
Neboj se požádat rodiče a sourozence o pomoc.
1. Skutky lásky sv. Barbory - osmisměrka - úkol:
najdi slova v osmisměrce, pozn. tajenku nečekej,
ale inspiruj se a zkus některý skutek lásky
realizovat ve svém životě.

Jméno a příjmení:

2. Která zvířátka se probouzí ze zimního spánku?
Vybarvi je!
3. V předvečer svého svátku prochází mnoha městy
v naší zemi, tak jako to kdysi dělával když žil - Kdo slaví
svátek 6. 12.? - Dokresli a napiš jméno (viz. obrázek).

4. Celé období před vánočními
svátky má svůj název a ten získáš
v tajence křížovky.
5. Sv. Lucie byla mnohými pro své
dobré skutky označována, jako
nositelka světla do života druhých.
Zapoj představivost a napiš nebo
nakresli, jaký obrázek je možné
z jednotlivých dílků rozházeného
puzzle poskládat.

6. Štědrý den je už blízko. Máme svá srdce
čistá a plná lásky? - Slož správně přeházená
písmena a pak celý citát z Písma svatého.
Odpověz si, jak to máš v životě ty?

Postřehy a příspěvky
Naše skautská výprava
Ahoj všichni, kdo to čtete. Já chodím do 13. oddílu Slunovrat, do družinky Jahůdky. Tento rok jsme
v našem oddíle měli podzimní výpravy jen po družinkách.
Naše začala v sobotu po obědě. Domluvili jsme se, že si každý s sebou můžeme vzít jen 10 věcí.
Jak jsme se sešli, vyrazili jsme pěšky přes Hořice do Černé Hory, kde jsme spali ve skautské
klubovně. Všechno jsme si nesli na zádech (proto 10 věcí :-). Večer jsme pouštěli draky a po večeři,
kterou jsme si uvařili, hráli Slunovrahy.
Další den jsme po pár hrách vyrazili přes Žernovník zpět. Oběd jsme si vařili po cestě. Domů jsme
dorazili až za tmy.
Výprava se mi moc líbila a dala bych i repete. Byla správně dobrodružná, museli jsme
být soběstační a taky byla jiná než ostatní. Děkuji moc všem, kteří tam se mnou byli.
Anežka (Čoky)

Akce Misijního klubka
V sobotu 23. 10. 2021 se konal v naší farnosti i prostřednictvím Misijního klubka Misijní most
modlitby. Na začátek jsme si všichni zazpívaly Barku. Šárka nám pak přečetla něco z papežských
misijních děl a modlili jsme se za misie.
Letošní téma zní: Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.
Pak jsme se pomodlili jeden desátek světla, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
Na závěr jsme si ještě zazpívali pár písniček.
(Barunka Tuhárska)

Byla to misijní akce
Sešli jsme se brzy ráno a nachystali jsme trochu kávy a čaje a buchet pro ty, kteří byli na ranní
mši. Kavárna se spojila se s jarmarkem. My s rodiči jsme napekli sladkosti a koláče. Poté jsme začali
chystat výrobky na prodej a další buchty na druhou mši. Muselo se navařit mnohem více kávy
a čaje.
Potom jsme šli na mši a tam četli přímluvy za jednotlivé kontinenty a poslední za zemřelé.
Po mši jsme prodávali naše výrobky nebo jiné věci, které jsme si před tím nachystali. Moc se nám
to líbilo a těšíme se na další. Vše, co jsme vybrali, šlo na misie. (Bětka Svobodová, Nikča Vondrová)

Jak jsme prožívali oslavy svatého Martina
Matýsek Střítecký má 6 let, chodí do 1. třídy a výtvory, které vyrobil
u příležitosti svátku svatého Martina, se mu opravdu povedly.
Dalšími obrázky vzpomínají Matýsek a jeho 3 a půl letá sestřička Anežka na
barevný podzim na farní zahradě.

Rozhovor. Pastorační rok bohoslovce.
Dnes jsem požádala o rozhovor našeho bohoslovce
Josefa Štangla, aby se s námi podělil nejen o své dojmy
a postřehy z doby pobytu v naší farnosti, ale i o to, co ho baví,
zajímá a proč se rozhodl pro nelehké poslání stát se knězem.
Dobrý den, děkuji za Vaši ochotu zodpovědět pár otázek
a hned na úvod bych se zeptala, z kterého kouta naší vlasti
jste k nám přišel, zkuste nám svůj kraj přiblížit.
Pocházím z malebných Jižních Čech z města Nové Hrady. Nové Hrady se nacházejí 30 kilometrů
na jih od Českých Budějovic. Nedaleko se nachází město Trhové Sviny, rodiště v protektorátního
prezidenta Emila Háchy, nebo Třeboň a Český Krumlov. V Nových Hradech máme několik památek:
farní kostel sv. Petra a Pavla. Hrad, barokní klášter servitů a rezidenci rodu Buquoy, anglický park
Terčino údolí, empírový zámek a hrobku rodu Buquoy.
Jaký obor jste vystudoval a co Vás přivedlo na myšlenku vstoupit do semináře?
Vystudoval jsem Gymnázium Trhové Sviny. Maturoval jsem z češtiny, angličtiny, dějepisu
a základů společenských věd. Myšlenka stát se knězem ve mně rostla už od dětství hlavně díky
kněžím v mé farnosti. Nejprve díky P. Bonfiliovi z řádu servitů a potom díky kněžím z řádu
Dílo Ježíše Velekněze, kteří u nás nyní působí se sestrami Rodiny Panny Marie.
Kde studujete a co Vás na studiu nejvíc baví a co je naopak pro Vás obtížné.
Studuji na CMTF UP v Olomouci a formace probíhá v Arcibiskupském kněžském semináři.
Nyní v průběhu pastoračního roku mám studium přerušeno. V 1. ročníku mě nejvíce bavily
předměty Dějiny filosofie, Latina, Církevní dějiny starověku a středověku, Úvod do Písma svatého,
Metoda v teologii a Nauka o Božím zjevení a Fundamentální christologie – úvod do nauky
o pravdách víry a o Ježíši Kristu. Obtížné zase byly předměty Řečtina, Logika a Teorie poznání.
Jak jste se dostal do naší farnosti?
To je úzce spjato s předchozí otázkou. V AKS má každý bohoslovec přiděleného mentora – kněze
z farnosti, za kterým několikrát za rok jezdí a tráví s ním čas ve farnosti. A já jsem dostal o. Jiřího.
Některé bohoslovce může o. rektor poslat na pastorační rok, který probíhá většinou ve farnosti
mentora. A tak jsem se dostal do Blanska.
Co Vás v naší farnosti překvapilo, je něco, co Vás inspirovalo do budoucna?
Překvapila mě živost a energie farnosti, na jakou nejsem z Čech příliš zvyklý. Tady na Moravě
mnohem více farníků spolupracuje se svým farářem. Inspirací do budoucnosti je určitě farní
kavárna.
Jak se liší teorie a praxe, tedy jaký je život v semináři a jak vnímáte svou praxi ve farnosti.
V semináři je přesně daný denní plán, který se většinou nemění, a změny jsou většinou
plánované. Zatímco ve farnosti musí být člověk připraven svůj plán dne změnit podle situace.
Hlavní náplní semináře je růst bohoslovce po duchovní, lidské a intelektuální stránce a na této praxi
jde o přetavení těchto stránek do stránky pastorační. Jde o to zkusit si, jak by mohl v budoucnu
vypadat můj život ve farnosti.
Co bylo pro Vás během praxe nejobtížnější?
Zvyknout si, že nemám daný tak přesný plán dne jako v semináři, že už nejsem ve společenství
ostatních bratrů bohoslovců. Nejvíce ale bylo pro mě těžké být připraven měnit své plány.

Můžete se se čtenáři časopisu podělit o nějaký vtipný nebo zajímavý zážitek.
Zajímavým zážitkem pro mě bylo biřmování v Blansku 5. září, kdy jsem měl při liturgii na starosti
křižmo, což je většinou jáhenská služba. Takže jsem na jeden den přeskočil celé formační období.
Na co budete po odchodu zpět do semináře nejvíce vzpomínat, co Vám bude chybět?
Nejspíš na zdejší krásné farní společenství. A na bratra jáhna Oldu až budu mít hodiny
kanonického práva s jeho bratrem o. Damiánem. Ale zase se v Blansku po návratu do semináře
objevím.
A nakonec, máte pro malé i velké čtenáře nějaký vzkaz?
Rád bych vzkázal všem čtenářům toto: Čtěte Bibli! Čtěte ji společně v rodinách, každý sám,
nebo ji čtěte dětem před spaním na dobrou noc. Skrze četbu Bible, celé Bible, v nás Bůh může stále
více pracovat a proměňovat naše srdce. Tak budeme i více poznávat Krista. Mějme proto na paměti
výrok sv. Jeronýma: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“
Děkuji za rozhovor a na Vaší další cestě Vám přejeme hodně sil a Božího požehnání.

Dopis od kamarádky Siony z Indie
Alespoň dvakrát do roka nám píše kamarádka Siona, která
bydlí v Indii ve státě Karnataka. Díky příspěvkům naší farnosti
může Siona chodit do školy a místní centrum jí zakoupí
i pomůcky, oblečení a další věci, které ke studiu potřebuje.
Pro její rodinu je to velká pomoc. Přinášíme dopis Siony
ze září 2021, ve kterém píše, co se odehrálo během roku.
Září 2021
Drahý otče Jiří a všichni přátele z farnosti,
píšu Vám další dopis. Jak se všichni máte? My se tady máme
dobře. Tento rok jsem přistoupila Prvnímu svatému
přijímání. Byla jsem šťastná, že můžu přijímat tělo Pána
Ježíše. Rok uběhl dobře. Na jeho začátku jsme se modlili za
překonání Covidu a měli jsme i farní hostinu. Navštívil nás
strýc z Mubai. Dostala jsem od něho krásné šaty, ze kterých
jsem měla radost.
Vláda nakonec zase rozhodla, že se všecko zavře,
a tak jsem se učila on-line z domu. Nemohla jsem ani
proto dělat závěrečné zkoušky na konci ročníku, ani jsem
nedostala vysvědčení. Postoupila jsem ale do páté třídy
i tak. Zatím se školy neotevřely. Centrum mi za Vaše
příspěvky zaplatilo školné a školní pomůcky. Ani tábora
jsme se zase nemohli kvůli Covidu zúčastnit. Mrzelo mě
to. Doufám, že příště už to vyjde. Teď je u nás období
dešťů. Mám déšť moc ráda. Všecko kolem je zelené
a nádherné.
S pozdravem Siona Sandra D´Souza
Vydala dne 25. 11. 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

