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„Mlč!“

Mám rád evangelium z úterý prvního týdne 

v  mezidobí (Mk 1,21b-28). Ježíš, který 

se zlem nejedná v  rukavičkách, ale jasně 

a  ostře ukáže, kdo je tady Pánem. Jako by 

nám Bůh říkal: „Neboj se, já na tebe nezapo-

mínám.“ Každý den mne provází jeho přítom-

nost. Je vždy připraven se mne zastat vůči 

mým nepřátelům. A velmi tvrdě. Ono „mlč“ 

se dá do češtiny přeložit jako „zavři hubu“. 

On se se zlem rozhodně nemazlí. Zlo je zlo 

a nemá co otravovat. Mocný Pán nás chrání, 

nebojme se. A navíc – „Hospodin nám při-

pravil budoucnost plnou naděje!“ (srov. Jer 

29,11) Proto se nemusíme budoucnosti bát. 

Může kráčet po steskách naděje, i když musí 

projít údolím smrti (srov. Ž 23,4), protože jej 

vede Hospodin. Tak držme hlavu vysoko ... 

jsme lid naděje a nemusíme se bát, protože 

náš Pán každé zlo může umlčet.

Váš P. Petr Beneš, farář

Uzávěrka - březen

Uzávěrka pro příští číslo zpravodaje Siard, 

které vyjde na Popeleční středu, bude 16. 2.
Ondřej Veselý

šéfredaktor

Co nás mimo jiné letos čeká?

V  letošním roce nás čeká mnoho událostí. 

V  únoru koncert v  rámci zakončení oslav 

výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (14.2.). 

(bližší informace str. 9). V  květnu setkání 
a misie s bratry z komunity Tiberiad z Bel-

gie (14.5.-21.5.), v  červnu pouť do Lour-
des (8.6.-15.6.) a kněžské svěcení našeho 

jáhna, v červenci primice otce Karla (prav-

děpodobně 5.7. odpoledne) a mnoho dalších. 

Více informací o různých akcích viz další čísla 

Siardu, nástěnky, ohlášky a pod.

K zamyšlení

Víra a nevíra (respektive různé verze víry) 

nejsou pro mne soubory přesvědčení o meta-

fyzických otázkách, nýbrž prazákladní 

postoje k životu, to, jak základní životní situ-

ace prožíváme a jak jim rozumíme.

Víra, jak jí rozumím, je schopnost vnímat 

skutečnost jako oslovení: snaha naslouchat, 

učit se porozumět, být připraven odpovídat. 

Jsem přesvědčen, že je to ta vůbec nejvzác-

nější (a zároveň nejzajímavější, nejdobro-

družnější) možnost, kterou lidství skýtá: žít 

svůj život jako dialog, v stálém naslouchání 

a odpovídání, žít pozorně a odpovědně.

Tomáš Halík: Divadlo pro anděly
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ROZHOVOR:

Jáhen Karel Adamec v poločase 
svého působení v Židenicích

Takřka každou mši svatou ho můžeme vídat 

na sedesu vedle kněze. Jáhen Karel Adamec 

se stal během několika málo měsíců stabilní 

součástí nejen slavení liturgie, ale celé naší 

farnosti vůbec. Zhruba v polovině jeho půso-

bení v  Židenicích jsme mu položili několik 

otázek pro časopis Siard:

Karle, můžete se alespoň v krátkosti 

představit těm, kteří o vás toho moc neví?

Pocházím z Olešnice a vyrostl jsem ve velké, 

křesťanské rodině - jsem nejstarší z  pěti 

dětí. Přestože od malička všichni tipovali, 

že půjdu na gymnázium, mě bavilo dělat 

s  elektrikou, a proto jsem šel po základní 

škole na průmyslovku. Vystudoval jsem 

střední elektrotechnickou školu v  Brně 

a během studií jsem bydlel na Petrinu (křes-

ťanský internát pro chlapce – pozn. red.), 

za což jsem velmi vděčný. Zároveň mě všichni 

už od základky naznačovali, že bych měl jít do 

semináře, kde jsem po střední škole nakonec 

skutečně zakotvil, ačkoliv ta cesta rozhodně 

nebyla jednoznačná...

Klasická otázka pro čerstvě svěcené: 

Co tedy bylo hlavním impulzem vašeho 

rozhodnutí pro kněžství?

Pamatuju si, že jsem byl takové dost hodné 

dítě a spoustu lidí ve mně už jako v malém 

klukovi vidělo kněze. A to mi dost vadilo, 

naopak mě to od přemýšlení o kněžství odra-

zovalo. Pamatuju si, jak někdy ve třetí třídě 

jsem byl na dětské mši svaté a pan kaplan 

se ptal dětí, co by chtěly dělat v dospělosti. 

Když přišla řada na mě, kostel najednou zti-

chl a já jsem nahlas řekl, že bych chtěl být jed-

nou kosmonautem:-). Takže jsem to mě dost 

jasně srovnané: škola – práce – manželství.

Teprve až relativně hodně pozdě - ve tře-

tím ročníku na střední škole - mě při jedné 

adoraci spontánně napadla otázka: „Co by 

se stalo, kdybych se neoženil?“. Nikdy před-

tím jsem si to nepřipustil a bylo to pro mě 

náročná otázka, se kterou jsem bojoval cel-

kem dlouho. No a když jsem byl schopný 

tuto myšlenku akceptovat, tak se pak spus-

tila určitá „lavina“ a během několika měsíců 

jsem si byl jistý, že chci jít do semináře. 
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Podal jsem si přihlášku a byl jsem přijat. 

Takže to bylo takové rychlorozhodnutí.

V čem podle vás tkví podstata jáhenské 

služby? Většina návštěvníků kostela vás 

zná díky předčítání evangelia a občas-

nému kázání. V  čem však je podstata 

jáhenství?

Pro mě to je rok takového „zvykání si“. První 

rok se musím modlit breviář, neboť jsem to 

slíbil při svěcení, je spousta dalších novinek... 

Člověk je také mnohem více samostatný než 

v semináři. A zároveň se můžu dále učit. Pře-

devším díky tomu, že vidím, co všechno musí 

kněz dělat – a to nejen v té duchovní oblasti, 

ale i při starosti o farnost, o kostel atd.

Za pár měsíců byste měl přijmout kněžské 

svěcení. Ačkoliv budete diecézním kně-

zem, který má být otevřen všem, je vám 

nějaký proud v Katolické církvi z určitého 

důvodu bližší?

Ano, diecézní kněz má být otevřen všem. 

V  semináři jsem ale udělal zkušenost, 

že nemohu žít úplně ze všeho, co v  církvi 

máme – to bych se pak ztratil, nevěděl bych, 

čí jsem. Je dobré zvolit si jeden směr, nalézt 

pevnou půdu pod nohama, o kterou se 

mohu kdykoliv opřít. Takové zakotvení jsem 

– především díky příkladu života jednoho 

kněze – nalezl v Schönstattském hnutí; takže 

to je ten proud, který je mi blízký a ze kterého 

se snažím žít.

Nyní jste již půl roku v  Židenicích. 

Jak byste charakterizoval tuto farnost, 

překvapilo vás zde něco? 

Před tím, než jsem sem přišel, jsem o Žide-

nicích věděl jediné – že je to živá farnost, 

kde je hodně ministrantů. Já jsem byl zvyklý 

na vesnici, kde byla víra hodně živá, ale Žide-

nice jsou pro mě zážitek s množstvím. V mé 

rodné farnosti jsem byl zvyklý, že bylo něko-

lik jednotlivců schopných v určitých oborech, 

kdežto v  Židenicích se najde spoustu lidí, 

kteří jsou šikovní ve spoustě oblastech.

Které věci se vám na židenické farnosti 

líbí a naopak, které by třeba bylo dobré 

změnit?

Líbí se mi, že tady hodně věcí funguje své-

pomocí, že všechno nemusí iniciovat kněží. 

Ministranti, tábory, různá společenství. 

To mi přijde jako velmi pozitivní. Taky se mi 

moc líbí židenický kostel,  ten jeho prostor je 

takový krásný, čistý.

Co se negativ týče, tak mi někdy přijde, že to 

je takový svět sám pro sebe a to, co je venku, 

nás až tolik nezajímá. Třeba misie, nebo další 

věci, se dějí hlavně na farní úrovni, ale někdy 

je potřeba být pozornější, co se děje na úrovni 

diecéze nebo celé Církve. Židenice jsou svět 

samy pro sebe - jak v tom dobrém, tak v tom 

méně dobrém smyslu.

Rozhovor zpracoval Vojta Jurásek
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INFOBOX: Co má rád jáhen Karel?:-)

Oblíbené auto: Škodovka (Fabia)

Oblíbený film: Pán prstenů (všechny tři díly)

Oblíbený světec: oba Karlové (svatý Karel 

Boromejský a blahoslavený Karel Leisner)

Oblíbená světice: svatá Anežka

Oblíbené jídlo: cokoliv s  masem (nejlépe 

hovězím:-)

Oblíbené zvíře: rybičky:-) (a potom možná 

králík)

Oblíbený sport: v létě kolo, a v zimně běžky

Oblíbená kniha: V poslední době mě hodně 

zaujal román Franka Perettiho „Střetnutí“

Seminář duchovní obnovy 
Život v Duchu a pokračující 
seminář

Pro zájemce je od 13. 2. připraven seminář 

duchovní obnovy Život v Duchu od otce 

Sieverse.

Pro bližší představu o co půjde viz následu-

jící text, který je z úvodu k sešitu, který každý 

účastník dostane.

„Milá sestro, milý bratře,

rozhodl (a) ses účastnit semináře Život v Duchu. 

Tento sešit tě bude provázet během příštích 

týdnů na tvé duchovní cestě. Chce ti nabídnout 

orientační body a pomoci ti jít duchovně do 

hloubky. Sám Bůh tě zve, abys k němu přišel blíže 

a měl hlubší účast na jeho Božím životě. Pomocí 

této knížky ti chce v modlitbě otevřít poklady 

svého slova a darovat ti radost a sílu pro tvůj 

život.

Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo 

Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-

-li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného 

křesťanského života, budeš se muset pravidelně 

účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli 

pomáhat růst v tomto novém životě. Především 

tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty 

sám s ním denně prodlíš “chvíli ztišení”. Jsi tedy 

pozván, abys prodléval každý den - v neděli i ve 

všední den - minimálně 15 - 20 minut v tichosti, 

v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy 

zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této “chvíle 

ztišení” daruje.

Kéž jsou následující týdny intenzivní modlitby 

pro tebe požehnanými, kéž se tvůj život působe-

ním Ježíšova Ducha hluboce promění a obnoví.

P. Ernst Sievers, W. V.“

Jen je třeba dodat, že obnova trvá celkem 

devět týdnů, každý týden je jedno společné 

setkání asi 1 až 1,5 hodiny (pravděpodobně 

v pátky večer) a každý den je třeba věnovat 

20  minut modlitbě. Přihlásit se můžete 

v sakristii.

Pro zájemce, kteří absolvovali seminář 

obnovy v minulých letech, je připraven 

pokračující seminář, který trvá také devět 

týdnů.

P. Petr Beneš
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Farní knihovna

Milí farníci, protože večery jsou stále ještě 

dlouhé, nabízíme vám k ukrácení dlouhé 

chvíle i k poučení některé z 3 500 knih, které 

jsou ve farní knihovně k volnému výběru. 

Přestože máme zaregistrováno již přes 200 

čtenářů, pro nově příchozí pořád ještě hodně 

knih zbývá. Knihovna je vám k dispozici 

každou neděli na oratoři od 9 do 10 hodin 

dopoledne. Stačí projít křestní kaplí, zahnout 

doprava, pak po schodech do poschodí 

a na konci chodby se na vás těší vaši kni-

hovníci. A teď už k připraveným novinkám. 

Z loňské podzimní nabídky jsme vybrali to 

nejzajímavější z několika oborů. Takže... 

vzhůru do knihovny.

Hošek, Pavel: V  dobrých rukou. Praha: 

Vyšehrad, 2013. 266 s. – zápis rozhlasových 

rozhovorů s religionistou o biblických tex-

tech a jejich poselství pro dnešní společnost.

Tichý, Radek: Liturgie evangeliáře. Praha : 

OP Krystal, 2013. 106 s. – autor ukazuje na 

vnitřní bohatství bohoslužby slova a přivádí 

nás k plnější účasti na jejím prožívání.

Opatrný, Aleš: Credo. Kostelní Vydří : Kar-

melitánské nakladatelství, 2013. 134 s. – 

současný ředitel pražského Pastoračního 

střediska sv. Vojtěcha nám na základě svých 

přednášek a kázání přibližuje v 17 kapitolách 

text apoštolského vyznání víry jako základu 

křesťanského života.

Buob, Hans: Cesta k  obrácení. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 

60 s. – německý kněz nám ukazuje vnitřní 

obrácení v životě věřícího jako opouštění 

„vyjetých cest”, přičemž klade důraz na nutné 

změny v modlitebním životě.

Sonet, Denis: Pocity viny a jak jim čelit. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatel-

ství, 2013. 60 s. – autor, francouzský kněz, 

nabízí čtenáři pomoc při rozlišování miry 

našich provinění a navrhuje i způsoby pro 

jejich uzdravení. 

Vácha, Marek – Satoria, Karel: Život je sacra 
zajímavej. Brno: Cesta, 2013. 129 s. – kni-

hou rozhovorů dvou brněnských duchovních 

prochází motiv pravdivě prožívaného nábo-

ženství.

Pavel Jelínek

Pozvání do Dámského klubu 

Také v tomto roce bude ve své činnosti pokra-

čovat dobře zavedený Dámský klub. Klub je 

určený pro všechny ženy, které se chtějí něco 

zajímavého dovědět, získat inspiraci pro 

výrobu drobných dárků, blíže se seznámit 

s těmi z nás, které zatím znají jen od vidění 

z kostelních lavic.

V loňském roce se s velmi dobrým ohlasem 

setkaly přednášky Mgr. Renaty Grossové 

z  oblasti gerontologie. O svoje zážitky 

z  poutní cesty do Compostely se podělila 

Jitka Mazánková. Setkání zpestřuje výtvar-

nou činností Vlasta Šimoníková. Výrobu 

mašlovaček předvedla Jitka Ferdinandová, 
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ozdobné balení dárků ukázala Helena Jurán-

ková. Na programu každé schůzky je také 

rehabilitační cvičení pod odborným vedením 

Ivany Zemánkové. 

Schůzky se konají jednou za měsíc, vždy 

úterý v dopoledních hodinách. Scházíme se 

od 9 hod. v klubu Václav, v suterénu fary. 

Termíny schůzek v prvním pololetí jsou: 
21.1., 18.2., 11.3., 15.4., 13.5., 17.6. 
O prádninách se nescházíme. Program na jed-

notlivé schůzky bývá vyvěšen na nástěnce. 

Pravidelná účast na schůzkách není nutná, 

můžete přijít jen na určitý program, který 

vás zajímá. Případné bližší informace vám 

poskytne Jitka Mazánková nebo Vlasta 

Šimoníková (mobil: 774 229 961). 

Těšíme se na setkání s vámi v Dámském klubu!

Jitka Mazánková, Vlasta Šimoníková

Nedělní katecheze pro děti!

Možná jste se už pár krát divili, kam mizí děti 

během kázání. Ráda bych vám to vysvětlila, 

jelikož to není vůbec nic nekalého. 

Nápad se takto scházet se zrodil přímo od 

maminek. Pak už jen otci Petrovi dalo práci 

najít někoho, kdo by se o to všechno postaral. 

Proto oslovil Terezku Veselou a ta zase mě. 

A jelikož se mi to zdálo, jako super nápad, 

tak jsme do toho šly. První katechezi jsme 

měli na 1. neděli adventní. O té doby jsme 

nevynechaly ani jednu neděli. 

Každou neděli se snažíme dětem přetlu-
močit evangelium do jejich jazyka. Proto 

jsme už hráli spousto divadel loutkových, či 

námi hraných. Také se zpívalo, či povídaly pří-

běhy. Chceme, aby si děti vždy něco vytvořily, 

co jim bude připomínat jednotlivé neděle. 

Proto jsme si psali celý advent do srdíček 

dobré skutky, nebo jsme vytvářeli lucer-

ničky – abychom vždy mohli být s  Bohem, 

no a teď naposledy jsme vytvářeli motivaci 

pro poslušnost. 

Jelikož nejsme žádné „katechetky“, tak je 

občas pro nás náročné vybrat to nejdůleži-

tější. Avšak  každým týdnem nás přibývá 

a schází se víc a víc dětí, tak to asi nebude 

úplně špatné. Proto bych vás všechny, kteří 

jste se báli přijít, pozvala třeba na tuto neděli. 

Budeme se tůze těšit!

Marunka Pekárková

Naléhavá výzva

V  minulých letech se několikrát objevila na 

stránkách časopisu Siard prosba o pomoc 

s  pravidelným úklidem kostela. Byla adre-

sována všem, kteří by byli schopni při-

bližně jednou za dva měsíce přijít nejčastěji 

v sobotu dopoledne do kostela a strávit zde 

přibližně dvě hodiny běžným úklidem vnitř-

ních prostor chrámu a přilehlého zázemí. 

Poslední článek byl doplněn optimistickým 

seznamem v sakristii, kam se měli zapisovat 

všichni farníci ochotni přispět touto služ-

bou. Po několika týdnech byla na seznamu 

tři jména; jedno bylo zapsáno omylem, další 

dvě asi z nezávazného soucitu vůči autorům 

prosby.
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Již několik let má pravidelný úklid na sta-

rosti skupina dobrovolníků, v  poměru 

k  počtu účastníků bohoslužeb je to však 

pouhá hrstka. Donedávna se v kolotoči kaž-

dotýdenního úklidu střídalo sedm skupinek, 

které čítaly přibližně pět, šest lidí. Pokud 

někdo onemocněl, odjel na služební cestu 

či na dovolenou apod., stávalo se, že úklid 

zajistili třeba pouze dva lidé.  Někteří také 

skupinku během let opustili, protože tuto 

práci již z  nejrůznějších důvodů nemohli 

vykonávat. Nových pravidelných uklízečů 

přišlo žalostně málo a opakovaná pozvání 

k této službě zůstávala nejčastěji bez odezvy. 

Mám za to, že již není potřeba znovu při-

pomínat užitečnost této práce pro farnost, 

poukazovat na to, že Pán Ježíš rovněž zval 

učedníky ke službě druhým bez nároku na 

vlastní zviditelnění či ocenění atd. Věc se má 

prostě tak, že je potřeba každý týden uklidit 

kostel. Dvě ze sedmi skupinek uklízečů jsou 

vzhledem k odchodu členů na rozpad, další 

již úplně zanikla, bláto nosíme do kostela 

svorně všichni, ale uklízejí jen málokteří.

Pro představu této činnosti můžeme kon-

krétně uvést, jak takový úklid probíhá v jedné 

ze skupinek: Když na nás přijde řada, setkáme 

se v sobotu ráno po mši svaté, vzadu v kostele 

si připravíme smetáky, kbelíky s vodou a pra-

chovky a začínáme uvnitř kostela. Setřeme 

podlážky v  lavicích, kde obvykle nacházíme 

kromě spousty prachu, písku, kamínků 

a smetí také třeba ozdoby do vlasů, kapes-

níky čisté i použité, papírky, zbytky jídla, 

šperky a oděvní doplňky. Utřeme prach 

na bočních oltářích a na všech důležitých mís-

tech v presbytáři. Umyjeme podlahu ve zpo-

vědnicích, v předsíni před hlavním vchodem, 

v presbytáři, v hlavní i bočních lodích. Vylu-

xujeme všechny koberce. Setřeme podlahy 

ve zpěvárně, na oratoři, v  sakristii, na toa-

letách i v dalších místnostech kostelního 

zázemí včetně chodeb a vnitřních schodišť. 

Sklepní prostory vynecháme. Vyneseme 

všechny odpadky a vyprášíme malé koberce 

ze zadní chodby. Vyleštíme zrcadla a skla 

na dveřích. Umyjeme též chodbu v přízemí 

na faře a uklidíme místnost pro výuku nábo-

ženství.

Někdy nám při tom hrají varhany, když na 

ně někdo cvičí. Můžeme se na chvilku zti-

šit před svatostánkem nebo prohodit pár 

slov s ostatními farníky, kteří mají v té době 

v kostele nějakou jinou práci. Těší nás praco-

vat v kostele a jsme výkonní. Pokud je nás ale-

spoň šest, samotný úklid netrvá více než dvě 

hodiny. Přijdou-li dva nebo tři, je to na celé 

dopoledne. 

Máme své sny: uklízecích čet bude dostatek, 

počet členů každé z nich bude natolik příz-

nivý, že nebude problém občas z  osobních 

důvodů službu vynechat;  některé skupinky 

budou vytvořeny z řad našich mladých, pro-

tože je zapotřebí jejich energie a nadšení 

a také kvůli generační kontinuitě – až bude 

i tato služba nad naše fyzické možnosti, ode-

jdeme s lehkým srdcem a s vděčností, že jsme 

směli čas od času sloužit v chrámu.
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Myslíte, že byste nám mohli pomoci? 

Pokud ano, přihlaste se v sakristii. Děkujeme 

předem a z  celého srdce za všechny, kteří 

opravdu pomohou.

L. Fediovičová za úklidovou skupinu

Putování historií naší farnosti 

Připravujeme pro Vás další díl z historie far-

nosti!

Tímto dílem bychom si chtěli připomenout 

najednou větší skupinu farníků, která se 

výrazným způsobem podílela na přípravě 

výstavby našeho kostela.

Díl 3. Kostelní jednota pro stavbu kato-
lického chrámu v  Židenicích (1910 - 
1951)
Jak již z titulu tohoto dílu vyplývá, bude se 

jednat o skupinu většího počtu lidí. Proto si 

vás dovoluji oslovit s prosbou i výzvou sou-

časně: podělte se s  námi o vzpomínky na 

dobu činnosti Kostelní jednoty – o vzpo-

mínky, které jste slyšeli od svých rodičů, 

prarodičů či od vašich přátel. Možná také 

zjistíte, že i ve vašem domácím archivu je ulo-

žena legitimace člena Kostelní jednoty s pře-

hledem zaplacených příspěvků či jiný zají-

mavý materiál.

Vzpomínky spolu s  materiály, které dodáte 

do neděle 9.2.2014 budou uveřejněny v břez-

novém čísle SIARDu. Kdo může, ten ať pou-

žije emailovou adresu zpravodaje SIARD 

(siard@email.cz). Jinak je můžete zanechat 

v sakristii nebo je dát přímo mně osobně. 

Těším se na vaše vzpomínky.

Josef Veselý (varhaník)

Setkání s hudbou východní 
liturgie

Minulý rok 2013 byl ve znamení připomínky 

1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

na Moravu.  Po celý rok jsme měli mnoho 

příležitostí prohloubit si znalosti o jejich 

poslání, o jejich působení. Výstavy, film, tele-

vize i divadelní představení nabízely širo-

kou škálu pohledů na různé okamžiky jejich 

života. Česká, moravská, slovenská i některé 

další církevní provincie přijaly za svůj 5. čer-

venec jako hlavní den připomínky obou bra-

tří. Všeobecný římský kalendář uvádí připo-

mínku soluňských bratří 14. února, kdy je 

výroční den úmrtí sv. Cyrila v roce 869.

A právě 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila si 

můžeme připomenout i v  naší farnosti. 

V pátek 14. února 2014 v 19.00 vystoupí 

v našem kostele Pěvecký sbor Gaudeamus Brno 

a Brněnský akademický sbor s dirigentkami 

MgA. Dašou Briškárovou a MgA. Martinou 

Kirovou. V  programu se můžeme těšit na 

vokální skladby v duchu východní liturgie.

Přijměte proto, prosím, pozvání na setkání 

s nádhernou hudbou, která je současně plná 

dynamiky i meditace zároveň, která je plná 

zbožnosti i pokory.
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Program pro orientaci:
Veličanije Kyrilu i Metodiju (T. Skalovski)

Da voskresnet Boh (D. Bortnianskyj)

Otče náš (N. Kedrov)

Bogorodice djevo (A. Pärt)

Russian credo (I. Stravinskij)

Ľubov presvjataja, Pokajannyj stich

(Sviridov)

Tropar k sv. Cyrilovi a Metodějovi, Proglas 

(I. Hrušovský)

Christos voskrese (A. Kastaľskij)

Blahoslovi duše moja Hospoda (P. Česnokov)

Tebe pojem (S. Rachmaninov)

Sovet prevečnyj (P. Česnokov)

Maloje slavoslovije (Čmeľov)

Žertva večernaja (P. Česnokov)

Josef Veselý

Tříkrálová sbírka

První dva lednové týdny tohoto roku byla 

v ČR opět pořádána Tříkrálová sbírka. A i my 

z naší farnosti jsme se do ní zapojili. Vytvořili 

jsme na holčičích a ministrantských schůz-

kách asi šest skupinek tříkrálových koled-

níků a vyrazili jsme do židenických ulic. 

Kdo nás viděl, určitě byl pobaven, protože 

místo Kašpara, Melichara a Baltazara v každé 

skupince chodilo alespoň sedm králů s koru-

nami. J Otevřelo nám sice méně lidí, ale 

i mezi nimi se našli tací, kteří na nás celé dva 

týdny netrpělivě čekali. Jeden pán nám dal 

dokonce čerstvé buchty z  pekárny. Takže 

jsme naplnili nejen naše kasičky, ale i žaludky.

T. Veselá a holky ze schůzek

Pouť do Taizé – připoj se i ty!

Letos jsme se rozhodli obnovit tradici 

a organizujeme znovu autobus do francouz-

ské ekumenické komunity bratří v  Taizé, 

kteří každý rok zvou tisíce mladých (samo-

zřejmě i starších) lidí, aby spolu s  nimi 

strávili týden v  tichu, společné modlitbě 

se zpěvy, ve sdílení s  lidmi jiných národ-

ností, kultur a náboženství. Pokud i vy máte 

zájem se připojit, kontaktujte nás na e-mail: 
taize.zidenice@gmail.com

Další informace
Termín: 26.7. - 4.8.2014

Cena: 2500,-Kč (cena za autobus do Taizé 

a zpět – je nutné připočíst účastnický příspě-

vek ve výši 5-8Euro/den)

Přihlášku, která je dostupná na e-mailové 

adrese taize.zidenice@gmail.com je nutné 

spolu se zálohou 1000Kč,- odevzdat do 

konce května 2014.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte 

obrátit buď osobně nebo prostřednictvím 

e-mailu.

Jana Oujezdská & Josef Veselý
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Okénko nejen pro děti

Milí kamarádi! 

Dnes, v neděli 2. února, společně s celou církví slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu neboli 

Hromnice. Připomínáme si dnes příběh Simeona a Anny, jak očekávali příchod Mesiáše. Jed-

noho dne se dočkali, to když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do chrámu. Simeon 

i Anna děkovali a chválili Boha a o malém Ježíši vyprávěli ostatním lidem. Najdeš mezi obrázky 

10 rozdílů?

Terezie Veselá


