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Postní doba
Jaký pro nás může být smysl postní doby? Jistě ne v tom, že si něco zarputile odřekneme,
a pak budeme stále myslet na to, jak nám to chybí. Půst má být dobou oprošťování se
od zbytečného, ale také dobou lásky. Rozhodně ne dobou agrese, ani vůči bližnímu,
kterého bychom trestali (jak říká psychologie) místo sebe, ani vůči sobě samému. Agrese
roste z pocitu nesnesitelnosti, a to buď nesnesitelnosti bližního pro nás, nebo z nesnesitelnosti sebe sama. Ale Bůh nás snáší - nás osobně i každého z bližních. Proto i my se máme
pokoušet jednat stejně.
Modlitba, půst a almužna jsou prastaré křesťanské postní praktiky. Modlitba jako cesta
k přeorganizování našeho života podle Boha. A v neposlední řadě modlitba jako projev
lásky k bližnímu, tedy modlitba za vlastní i cizí, za známé i neznámé lidi, kterým tato
služba může prospět.
Půst zdaleka není jen odepřením si jídla. Půst jako zřeknutí se čehokoliv, co je v mém životě
postradatelné, zbytečné nebo překážející a co může obohatit potřebného bližního. Tak se
dostáváme ke třetímu bodu - k almužně. I dnes je nerovnost mezi lidmi. Je to jak nerovnost
ekonomická (nemocní, důchodci, rodiny s dětmi), tak nerovnost co do pocitu štěstí, užitečnosti, lidských kontaktů. Dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost těm, kteří to potřebují,
počínaje vlastními dětmi, manželi, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné.
To vše lze zahrnout pod pojem almužna.
Postní doba však není dobou chmurného odříkání. Přečteme-li si v misálu liturgické texty postních nedělí, uvidíme, že jde
spíš o dobu prohloubení, obnovy, přibližování se k Otci skrze
Krista. Je to doba vytrvalé, ale radostné práce, která by měla
vyústit v naše smíření s Bohem a v obnovu křestního slibu
v liturgii Velké noci.
podle A. Opatrného vybral a upravil J. Kabeláč

žena nová tradice, která proběhne každo-

Zprávy nejen z diecéze

ročně před 4. nedělí v postním období.

Postní almužna – příležitost pro aktivní

V brněnské diecézi bude v kostele

prožívání postní doby. Bude zahájena

sv.

na Popeleční středu (18. února), případně

ulice, Brno) možnost zpovědi v pátek

o 1. neděli postní (22. února), a potrvá do

13. března 2015 od 9.00 do 20.00 hodin.

konce postu. Lidé si ve své farnosti vyzved-

Současně bude vystavená eucharistie.

nou papírové pokladničky a do těch pak

Od 20.00 do 22.00 pak proběhne v kated-

ukládají peníze za požitky, které si během

rále sv. Petra a Pavla tzv. Nikodémova noc

půstu odepřeli. Může jít například o paml-

(www.nikodemovanoc.cz), tedy chvíle zti-

sky či cigarety. Získaný obnos na konci

šení, modlitby a další možnosti přijmout

postu předají zpět do kostela, odkud putuje

svátost smíření.

Maří

Magdalény

(Masarykova

podle dohody farnosti a místní charity
na pomoc lidem v nouzi.

Konference Zdravotník -křesťan v dnešní
nemocnici se již po dvanácté koná v sobotu

Duchovní obnova u bratří minoritů pro-

21. března 2015 v sále milosrdných bratří

běhne ve dnech 20. až 22. února 2015

(Vídeňská 7, Brno).

v Církevním domově mládeže Petrinum
(Brno, Veveří15). Přihlášky na tel: 733 741
709 nebo e-mail: skolamarie@seznam.cz.
24 hodin pro Pána. K této modlitební iniciativě vyzval papež František v postní době
2015, která má motto Posilněte svá srdce
(Jak 5,8). Po celém světě budou od pátku

Postní duchovní obnova manželů se

13. března 2015 od 17.00 hodin otevřeny

koná 27. – 28. 3. 2015 v Duchovním cent-

některé kostely, jež nabídnou možnost zpo-

rum svatého Františka z Pauly na Vranově

vědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem.

u Brna. Tématem je Adam a jeho žebro.

Z papežovy iniciativy tak byla již loni zalo-

Vede trvalý jáhen Bc. Jan Jonáš Zaplatil.
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Diecézní setkání mládeže 2015 v Brně

není jich na to dost! Vím například o pří-

Již 25. setkání mládeže brněnské diecéze

padě, kdy již po několikáté pouze dva lidé

s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne

poklízeli obětavě sami celý náš velký kos-

v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu

tel. Prosíme, mějte soucit s námi uklízeči

28. března 2015 od 8.30 do 16.00 hodin.

a vstupte do našich řad. Vždyť personální

Více informací zde: www.brno.signaly.cz

úbytky jsou nasnadě – tu nenadálé rodinné

M. Oujezdská

povinnosti, tu neukázněná páteřní ploténka či jiná náhlá nemožnost. Těšíme se,

Úklid kostela

že nám bude při naší práci veseleji v bohaté
společnosti spolupracovníků.

Uklízíme? Uklízíme!

za uklízeče a uklízečky Ivan Pohanka

Jistě je na místě toto téma opět oprášit.
Podobně jak zbavujeme prachu a špíny náš

Výzva

židenický duchovní stánek.

Milí bratři a sestry, samo se to opravdu

Děje se to pravidelně, tak jako pravidelně

neuklidí! Chceme si platit profesionální

nečistotu do kostela nosíme. A pravidelnost

úklidovou firmu, to znamená pravidelně

je nápadně podobná s našimi úkony zbož-

přispívat mnohem více než dosud do kos-

nosti a využívání pokladů církve, kterých

telní kasičky, nebo jsme schopni kostel

se nám v kostele dostává. Pro nás - prota-

uklidit vlastními silami? Počet uklízecích

gonisty procesu očisty kostela - je to připo-

skupinek v naší farnosti, která je jednou z

mínka, jak těsně spolu souvisí to nejsvětější

největších v diecézi, je bohužel srovnatelný

s oním nejobyčejnějším. Jinými slovy: aby-

s počtem skupin v malých vesnických far-

chom se mohli nořit do nadzemských výšin,

nostech. Jsou však farnosti, které mají až tři-

musíme šlapat po pevné zemi – po podlaze

krát více lidí ochotných uklízet svůj kostel.

v kostele, a to bez přezůvek, které v tomto

Prosíme, přihlaste se u pana faráře.

prostředí nebývají zvykem.

redakce a otec Petr

Neděláme si nároky na nějaké zvláštní

Generální úklid

ocenění úklidových zásluh, vše se děje pro

Vážení farníci, tradiční generální úklid

větší čest a slávu Boží. Ale děláme si naději,

našeho krásného kostela bude letos

že každý z našich spolubratří a spolusester

28. března 2015, je to sobota před Květ-

se někdy rozhlédne po chrámovém shro-

nou nedělí. Jako obvykle začneme po

máždění a položí si nezbožnou otázku, kdo

ranní mši sv. od 8 hodin. Kdo můžete,

jsou asi ti, kdo po všech ostatních poklidí

ale hlavně chcete přiložit ruku k dílu - přijďte.

a hlavně, jestli jich je na to dost. A na tomto

Je možné přijít i později nebo jen na chvíli,

místě bych si dovolil jedno přímé tvrzení:

jak vám to časově vyhovuje.
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O svačinu se opět postará paní Martina

časně dávám najevo, že vnímám jeho hod-

Kolačná s pomocnicemi.

notu. Umět oceňovat hodnotu člověka není

Jen mám malou prosbu: komu to nedělá

často jednoduché, protože se nám vnucují

potíže, vezměte s sebou prosím i kbelíky.

mnohdy výkonová měřítka – co z toho budu

Muže prosím, aby vzali hrábě, případně

mít, k čemu to vlastně je?

i lopatu. Občas se stane, že je málo nářadí.

Jako křesťanům se nám nabízí ale ještě

Takže vážení, napište si toto datum

i jiné ujištění a důvod k úctě k bližním. Ježíš

do svých notesů, mobilů, tabletů apod.,

řekl: „Kdo přijímá toho, koho pošlu, mne

ať nezapomenete!

přijímá.“ (Jan 13,20) Nestojí proto za to
Jitka Doleželová

nejen zdravit, ale učit tomu i ty, kteří jsou
nám svěřeni?
M. Oujezdská

„Dobrý den přeji“, „dobrý
den“, „dobrý“, ………… nic?
Je nápadné, s jakou rychlostí se postupně

Společenství Živého růžence

zkracuje pozdrav. Dokonce se ho někdy

V neděli 1. února 2015 se uskutečnilo na

ani nemusíme dočkat od těch, kteří jsou

oratoři našeho kostela setkání členů spo-

mladší než my. Tvrzení, že je zdravení stále

lečenství Živého růžence. Snahou bylo

ještě považováno za projev slušnosti, je pro

předání si zkušeností s touto modlitbou a

mladé lidi pravděpodobně čím dál méně

samotné setkání členů. Snad se to podařilo.

přesvědčivé.

Setkání přineslo také jednu změnu mod-

Co vlastně vyjadřuje pozdrav a proč by bylo

litby – přípovědi.

škoda se zdravením přestat? Především

Jaká je historie Živého růžence?

proto, že hlavní důvod proč zdravit, je mno-

Ve 12. století Panna Maria podle pověsti

hem závažnější než jen, že „se to tak dělá“.

zjevila sv. Dominikovi, že modlitba svatého

Jistě si vzpomeneme, v kolika pohádkách

růžence je jediným lékem proti herezi tehdy

se otevřela cesta ke štěstí poté, co hrdina či

silné sekty albigenských. Sv. Dominik začal

hrdinka pozdravili… holoubka, kouzelného

kázat o modlitbě růžence a věřící ho přijali

dědečka, žabáka… a jak moc se šidila pyšná

celým srdcem. Jakmile se lidé začali mod-

princezna.

lit růženec, mnoho lidí se vrátilo do církve.

Pozdravem navazujeme vztah s druhým

Proto papež doporučoval růženec jako

člověkem. Je vyjádřením úcty. Proto zdraví

pobožnost, která přináší bohaté plody a

mladší staršího, podřízený nadřízeného.

vyprošuje zázraky mimořádné milosti. Živý

Když zdravím, přeji druhému dobré věci,

růženec pak vznikl v r. 1826 ve Francii z

například, aby měl hezký dobrý den. Sou-

podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít
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způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí
ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena
promluvou faráře, poznala marnost svého

Josef Javora: Změna

dosavadního způsobu života a rozhodla se

Je neklid v ovzduší

ho změnit. Založila společenství 10 lidí s

a stromy údy lomí

názvem Ti, kteří dělají nápravu. Společen-

čas dozrál pro duši

ství získalo misijní rozměr. Podporovalo

Už vykročili chromí

misie modlitbou i týdenním finančním

Již znehybněli čilí

darem na spolupráci při šíření evangelia.

by dostali čas k zrání

Každý bral na sebe zodpovědnost najít dal-

neb nejsme pokročilí

ších deset lidí, kteří se budou za misie mod-

nejsme-li lisováni

lit.
Živý růženec byl pak schválen papežskou

Co bude nevíme

autoritou 27. ledna 1832 papežem Řeho-

Jsou odkotveny lodě

řem XVI.

Pán vyjevuje plán

Živý růženec má dodnes misijní charakter.
Patronkou je svatá Filoména.

jak slunce na východě
V naději objímám

Jaká je historie vzniku společenství Živého

své sutiny a zlomky

růžence v židenické farnosti? To vám přine-

však skrze důvěru

seme v dalším čísle Siardu.

již prorůstají stromky

(Historie převzata z Malé příručky Živého
růžence a z webu Víra.cz)

Z našeho selhání
Ludmila Čápová

je použita šťáva
pro nové konání

Duchovní obnova pro mládež

co Bůh jen dokonává
Seschlí a zesláblí

JEHO RÁNY NÁS UZDRAVILY, Bedřichov

jak semeno co musí

13.-15.3. 2015. Odjezd v 15.00 od židenic-

padnout a zetlíti …

kého kostela sv. Cyrila a Metoděje. Návrat

jinak plod nikdo neokusí

v neděli odpoledne tamtéž. S sebou bibli,
přezutí, spacák, prostěradlo, něco dobrého.
Cena 500,- Kč (ubytování, jídlo, doprava).
Přihlášky: kristina.osf@seznam.cz,
737 353 379,
S. Kristina,
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Pomoc pronásledovaným
Dotýká se vás situace křesťanů, kteří uprchli
před hrozbou Islámského státu a živoří
v utečeneckých táborech? Můžete se připojit k aktivitě Res Claritatis:
Pane premiére, umožněte azyl křesťanským rodinám s malými dětmi.
Pomůžeme jim.
Připojte se k prosbám adresovaným české
vládě, aby umožnila azyl pronásledovaným
křesťanským rodinám, které nemají naději
na návrat do svých domovů, a nabídněte
pomoc s jejich integrací do naší společnosti.
www.res.claritatis.cz/pomoc-krestanum
redakce

dající

manželé

Ševčíkovi.

Podobnými

výroky se do veřejné diskuse zapojili i další
členové. Vadilo jim například, že činnost
mnoha rodin leží na několika lidech, také
že není dorost, dále že dochází k předávání práce jedné osobě či dochází ke špatné
komunikaci mezi rodinami a vedením.
Většina členů nežehrala na nedostatek
peněz, naopak prý je grantů dost. Přínosem
rodin je vedení mladých lidí k aktivnímu
způsobu života, zkušenosti s pomocí svému

Naučit děti pracovat, modlit
se a radovat se, zaznělo na
setkání Kolpingových rodin
Hotel Na Vyhlídce u Blanska zaplnilo
20. února večer na čtyřicet členů Kolpingových rodin. Při společné diskusi si vyměňovali názory, problémy a nápady z jednotlivých společenství. Večer začínal přednáškou
o knize Josefa Toufara Jako bychom dnes
zemřít měli. Číhošťský mučedník komunismu je kandidátem na blahořečení.
Kolpingova rodina ve Velké Bíteši se věnuje
organizaci táborů, podporuje maminky
s dětmi a pracuje s mládeží. „Negativem
práce je nedostatek volného času z důvodu
přetížení,“ přiblížili těžkosti rodiny zaklá6

okolí a působení ve společnosti v duchu
křesťanských hodnot. „Teď už je naše organizace zázemím pro děti, ty plody se ukazují
už nyní. Mladí sami pořádají pro ty menší
akce a baví je to,“ shrnula výsledky dlouholeté práce v Bíteši tamní sekretářka Lída
Fatěnová. „Kolping by měla být organizace,
která pomůže duchovnímu správci,“ řekl
o smyslu působení ve farnostech člen vedení
Libor Havlík. „Křesťané se stávají angažovanější, mnohdy však nemají dostatek sebevědomí. Zároveň je stahuje konzumní způsob
života,“ také zaznělo při dopoledním sobotním setkání, po kterém jednotliví účastníci
začali odjíždět zpátky do svých domovů.
Kolpingova rodina Brno-Židenice zaštiťuje

akce pro mladé (nejen víkendovky, tábor,

bohatá tombola, tak i taneční vystoupení

chaloupku, jaráky, ale i duchovní obnovy

naší mládeže se zajímavou choreografií pod

a další). Z dotací přispívá například pade-

vedením Káti Horké a půlnoční vystoupení.

sátikorunou na ubytování na účastníka
každé akce. Zároveň zajišťuje pojištění
všech vedoucích i dětí. Z grantů (tvořených MŠMT, magistrátem, městskou částí
a krajem) nakupuje pomůcky a sportovní
potřeby na tábory, které jsou k dispozici
ve farním skladu. Nabízí také možnost příspěvku na farní akce (především tábory)
rodičům, kteří mají finanční potíže.
Jan Krejčí

To vše vtipně propojil zkušený moderátor
Vašek Ambrož. Velmi frekventovaným místem byl samozřejmě i bufet s občerstvením

Programová nabídka Centra
pro rodinu a sociální péči na
březen 2015
Kompletní programovou nabídku CRSP
najdete

na

internetových

stránkách

a nápoji.
Naše díky proto patří každému jednotlivě
a vám všem, kteří jste přišli společně prožít
taneční večer. Díky i vám, kteří jste přispěli
darem do tomboly.

www.crsp.cz. Podrobné informace o programech na telefonním čísle 542 217 464.
Mobil 731 402 731.

Ohlédnutí za plesem
12. farní ples s podtitulem „Pomáda“ pod
hlavičkou Kolpingovy rodiny Brno - Židenice se uskutečnil již tradičně v prostorách
ZŠ Horníkova v Líšni dne 17. 1. 2015.
Příprava a průběh plesu byly možné jen
díky týmu osvědčených dobrovolníků.
K výborné atmosféře celého večera přispěla jak výzdoba celého sálu, připravená

Z výtěžku plesu, který letos činí 4 100,- Kč,
chceme zakoupit nové ubrusy do Klubu
Václav a obnovit
část židlí.
za organizátory plesu
Pepa Rous a Monika Němcová
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Okénko nejen pro děti
Milí kamarádi! Dnes máme další možnost dozvědět se něco nového. Následující kvíz obsahuje otázky týkající se života starozákonního proroka Jonáše. Zkuste nejdříve na otázky
odpovědět bez nápovědy. Až budete mít kvíz zodpovězený, zalistujte v Bibli a přečtěte si ve
Starém zákoně celý Jonášův příběh.
1. Jaké národnosti byl Jonáš?

5. Co se s tou rostlinou stalo?

a. Hebrej

a. uhodil do ní blesk

b. Říman

b. rozlícení ninivští muži ji Jonášovi

c. Egypťan

pokáceli
c. nahlodal ji červ a ona uschla

2.Kam chtěl Jonáš před Hospodinem utéct,
když ho poslal do Ninive?

6. Jonáš hlásal, že Ninive bude zničeno za …

a. do Sodomy

a. 3 roky

b. do Taršíše

b. 40 dní

c. do Jeruzaléma

c. 7 týdnů

3. Jak námořníci na lodi zjistili, kdo může

7. Jak dlouho se muselo procházet městem

za bouři, která potápěla jejich loď?

Ninive, než se přešlo z jedné strany města

a. jejich kapitán měl vidění

na druhou?

b. losovali

a. 40 dní

c. archanděl Gabriel jim to zvěstoval

b. 3 dny
c. 3 hodiny

4. Jak se jmenovala rostlina, pod níž se
Jonáš usadil?
a. skočec
b. bavlník
c. fíkovník

Terezie Veselá
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