
 
 
 

Maria Matka církve 

Když 21. listopadu 1964 skončilo třetí zasedání 2. vatikánského koncilu, prohlásil papež 

Pavel VI. při slavení mešní liturgie Nejsvětější Pannu Marii za „Matku církve“, tj. všeho 

křesťanského lidu, jak věřících tak jejich pastýřů, kteří ji nazývají láskyplnou Matkou 

(AAS 56/1965, p.1015.). Přál si, aby „tímto názvem všechen křesťanský lid ještě více 

Bohorodičce vzdával čest“ (tamtéž). 

Mešní formulář má na zřeteli četné vztahy, jimiž je církev spjata s blahoslavenou Pannou: 

především slaví mateřský úkol, který z Božího rozhodnutí má Panna Maria v církvi a pro 

církev. 

Modlitební texty sledují především 4 události z dějin spásy: 

- vtělení Slova : blahoslavená Panna „s čistým srdcem přijala Syna Božího ve svém 

panenském těle, počala Krista a stála u kolébky církve, protože zrodila jejího 

Zakladatele“ (pref.) 

- umučení Kristovo: jednorozený Syn Boží „ustanovil na kříži svou matku Marii také 

naší matkou“ (vst.m.,srov.pref.) 

- seslání Ducha svatého: které Matka Páně „spolu s apoštoly toužebně očekávala, a tak 

dala církvi příklad vytrvalé modlitby“ (pref.) 

- nanebevzetí Panny Marie : ve slávě, kterou má v nebi, „s mateřskou láskou stále bdí 

nad církví a provází nás na cestě až do dne, kdy nás Kristus shromáždí ve svém 

království“ (pref.) 

Svatý otec František na začátku roku rozhodl, že svátek Panny Marie Matky církve se 

bude v celé církvi od letošního roku slavit v pondělí po Seslání Ducha svatého (letos 

21.5.). Chce tím zdůraznit důležitost Panny Marie při misijním poslání církve – hlásat 

nově radostnou zvěst evangelia - hlásat ji s Mariiným přístupem – s láskou a otevřeností. 

Ať i pro nás všechny je to velkým povzbuzením. 

P. Josef Večeřa, farní vikář 

 
 



 

Kalendář naší farnosti  
 

19. 5. 2018 - SVATODUŠNÍ VIGILIE  

Od 20:45 hod. v kostele modlitební večer.  
 

25. 5. 2018 - NOC KOSTELŮ  

Program je uveden dále.  
 

27. 5. 2018 - PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ  

Při mši sv. v 10:00 hod.   

Bližší informace budou zveřejněny.  
 

5. 7. 2018 - SLAVNOST SV. CYRILA 

A METODĚJE 

Mše sv. v 8:00 a 10:00 hod.   

Po mši sv. v 10:00 Pivní slavnost.  
 

30. 6. – 14. 7. 2018 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 

Letní stanový tábor pro kluky a holky 

od 6. třídy do prvního ročníku středních škol 

či odpovídajícím ročníkům víceletých 

gymnázií se uskuteční v termínu 30. 6. - 

14. 7. 2018. Přihlášky jsou již v sakristii. 
 

30. 6. – 7. 7. 2018 

CHALOUPKA PRO DĚTI Z 1.-5.TŘÍDY 

Chaloupka pro děti od 1. do 

5. třídy proběhne v termínu od 30. 6. do 7. 7. 

2018. Přihlášky naleznete v sakristii. 
 

SPOLEČENSTVÍ NA FAŘE 
15. 5. 2018  

  5. 6. 2018 

Společná modlitba za farnost v 19:00 hod. 

v učebně.  
 

VEČERY CHVAL 

13. 5. 2018 – 19:45 hod. v kostele 

  3. 6. 2018 – 19:45 hod. v kostele 

23. 6. 2018 – 20:30 hod. v kostele 
 

Redakce 

podle www.farnostzidenice.cz 

Výročí  

20.5.2003 odešel na věčnost náš farník pan 

Ing. Václav Kolář, bývalý šéfredaktor 

zpravodaje Siard, zakládající člen farní 

rady, obětavý fotograf, organizátor 

pravidelných výstav v kostele a mnoha 

dalších aktivit nejen pro naši farnost 

(15. výročí úmrtí). 

Věříme, že se za nás všechny přimlouvá 

u Otce.  

R. I. P.  

Redakce 

Renovace v kostelních lavicích 

Jsme přesvědčeni, že jste si určitě všimli 

nových podsedáků v kostelních lavicích. 

Většinou je zcela automaticky vnímáme 

jako část, díky které se v lavicích sedí 

pohodlněji, obzvláště pak v chladnějších 

obdobích. Nicméně již delší dobu někteří 

farníci přemýšleli, jak vyřešit jejich 

de facto neutěšený stav.  

Díky členkám Dámského farního klubu 

pod vedením paní Šimoníkové máme 

možnost sedět na zcela nových 

podsedácích v nových potazích. A díky 

panu Šimoníkovi si můžeme kleknout 

na renovovaná klekátka. 

Redakce 



 

 Zprávy nejen z diecéze 

Výběrové řízení - Biskupství brněnské 

vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou 

pozic - vrátný a recepční - s pracovištěm 

v Brně. Termín zaslání přihlášek je 20. 

května 2018. 

19. května 2018 se koná v jihomoravské 

metropoli již po čtrnácté Brněnská muzejní 

noc, které se zúčastní i Diecézní muzeum 

v Brně. V rámci programu na Petrově 

se mohou zájemci těšit na komentované 

prohlídky expozice Vita Christi, jejíž 

součástí je také obraz Madona z Veveří, dále 

na divadelní představení, které připravili 

studenti JAMU, a ukázky dravých ptáků. 

V době od 18.00 do 22.30 hodin bude také 

možnost prohlídky katedrály sv. Petra 

a Pavla, stejně jako výhledu na večerní Brno 

z jejích věží. Pro návštěvníky s dětmi bude 

připraven doprovodný výtvarný program 

v salónku Diecézního muzea. 

20. května 2018 v katedrále sv. Petra 

a Pavla v Brně udělí brněnský biskup 

Vojtěch Cikrle při bohoslužbě slavnosti 

Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské 

dospělosti. Začátek bohoslužby je v 10.00 

hodin. 

2. června 2018 proběhne v Brně konference 

s názvem „Bludné nauky a praktiky v životě 

křesťana a Ježíšova uzdravující moc“, kterou 

pořádá pastorační tým modliteb exorcismu 

a česko-slovenská sekce Mezinárodní 

asociace exorcistů. Více informací 

na www.exorcismus.eu. 

8. až 10. června 2018 se pod záštitou 

brněnského diecézního biskupa Vojtěcha  

 

Cikrleho ve Slavkovicích a v Novém Městě 

na Moravě uskuteční třetí Národní kongres 

o Božím milosrdenství. Kongres bude spojen 

s oslavami 10. výročí posvěcení kostela 

Božího milosrdenství a sv. Faustyny 

ve Slavkovicích. Součásti letošního 

kongresu, jehož motto zní: „Milosrdenství 

pro svět“, bude společná modlitba, 

přednášky, evangelizační koncert (ESPE). 

Kongres uzavře slavnostní mše svatá 

se zasvěcením Božímu milosrdenství, kterou 

bude v neděli 10. června od 15.00 hodin 

v areálu nad kostelem ve Slavkovicích 

sloužit brněnský diecézní biskup Vojtěch 

Cikrle. 

Pořadatelem je Centrum Božího 

milosrdenství ve Slavkovicích a otcové 

pallotini. Podrobný program kongresu je 

zveřejněn na stránkách www.slavkovice.cz. 

25. a 26. srpna 2018 se v irském Dublinu 

uskuteční Světové setkání rodin s papežem 

Františkem.  

 

Každá rodina a společenství v naší farnosti 

je pozvána k účasti na šesti přípravných 

setkáních. Stačí si stáhnout scénář setkání 

na www.rodiny.cz. Ke každému setkání jsou 

k dispozici tři kratičká videa v českém 

jazyce.  

M. Oujezdská 

http://www.exorcismus.eu/
http://www.slavkovice.cz/
http://www.rodiny.cz/


 

Skryté poklady 

Ve dnech 7. – 15. dubna 2018 se pod 

názvem Skryté poklady konala ve farní 

knihovně výstava knih. Výstavu uspořádaly 

z iniciativy paní Vlasty Šimoníkové členky 

farního Dámského klubu. Představily na ní 

krásné publikace a knižní kuriozity, skryté 

poklady rodinných knihoven. Odbornou 

pomoc při výběru exponátů a jejich 

uspořádání ochotně poskytla paní 

Mgr. Ludmila Pohanková. 

 

 „Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud 

v nás neožijí, dokud do nás nezasejí něco, co 

v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí,“ 

napsal Jiří Mahen. 

Výstava měla připomenout tuto roli knih 

v našem životě. Vždyť knížky nás provázejí 

od dětství a některé nás ovlivní na celý život. 

Návštěvníci výstavy měli možnost listovat 

v zajímavých vydáních klasických titulů, 

ve starých kuchařkách, ale také třeba malými 

brožurkami vydávanými za 2. světové války 

v Anglii pro vzdělávání a povzbuzení našich 

letců. Pamětníci si mohli zavzpomínat 

nad historickými učebnicemi nebo dětskými 

knížkami z  minulého století. Obdiv budily 

modely v módních časopisech z roku 1890 

a 1895. 

 

Své místo na výstavě dostali také básníci 

a spisovatelé z naší farnosti: Zdeněk Rotrekl, 

Josef Javora, Jiří Sehnal, Pavel Konzbul, 

Stanislav Juránek a Jana Holánová. 

 

Souběžně s výstavou se konal knižní bazar. 

Ten bude ještě pokračovat až do konce 

června. Knihy si můžete přijít vybrat každou 

neděli od 9 – 11,30 hod. do farní knihovny 

na oratoři a zakoupit si je za symbolickou 

cenu 10 Kč/ks. Nebo si zdarma můžete 

ve farní knihovně vypůjčit některý 

z 5000 titulů, které zde na vás čekají. Byla 

by opravdu škoda, kdyby tyto skryté poklady 

zůstaly mrtvým materiálem. 

                                                                                                                               

Jitka Mazánková 

 
 
 



 

 
Nové modlitební společenství manželů 

a otců 
 

se setkává v našem kostele každou poslední 

středu v měsíci v 19 hod. 
 

Modlitba za manželku 
 

Děkuji ti, Pane, za svou ženu, za naše první 

setkání, za požehnání k sňatku, 

za důvěrné a intimní chvíle, které můžeme 

spolu prožívat, za všechnu naši lásku. 
 

Děkuji ti za její tělo, za její duši, za to, že si 

rozumíme. 

Děkuji ti za zázrak, který nám umožňuješ 

prožívat, za život, který vznikl, za růst a 

první pláč našich dětí. 
 

Děkuji ti za naše křehké štěstí, 

za to, co je a nemuselo být. 
 

Pane, dej,  

abychom se milovali bez pokrytectví, 

abychom společně s tebou tíhnuli k dobru, 

abychom více než osobní prospěch hledali 

prospěch druhého. 
 

Pane, dej, 

aby naše láska byla pokorná a laskavá, aby 

byla trpělivá, když všechno není tak, jak 

bychom si přáli, 

aby byla ohleduplná v nemoci, starostech, 

v špatné náladě. 
 

Pane, dej, 

abychom k sobě byli navzájem dobrotiví a 

milosrdní, 

abychom byli velkodušní a shovívaví jeden 

k druhému, 

abychom si uměli odpouštět i největší chyby 

a hříchy,  

abychom uměli vždy znovu začínat, čekat a 

doufat. 
 

Pomáhej nám, Bože. Přebývej u nás. Buď 

v každém z nás. 

Amen. 

kontakt Jan Ferdinand 

MODLITBA MATKY TEREZY 

 
 

Maria, Ježíšova matko, 

buď každému z nás matkou, 

abychom jako ty měli čisté srdce, 

abychom jako ty milovali Ježíše, 

abychom jako ty sloužili 

těm nejubožejším, 

neboť i my všichni 

jsme vzhledem k bohu ubozí. 

 

Z knihy Vojtěcha Kodeta 

Mariánské modlitby 

FILIPOV  - „Lourdy severních Čech“ 
Bazilika Panny Marie pomocnice 

křesťanů  
 

   

Filipov je nejmladším mariánským poutním 

místem v Diecézi litoměřické. Patří 

k významným sakrálním památkám Českého 

Švýcarska.  
 

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice 

křesťanů ve Filipově je jedním ze šesti 

poutních míst ve Šluknovském výběžku.  



 

 

Filipov je významné mariánské poutní místo 

spjaté se zjevením Panny Marie dne 13. 

ledna 1866 a uzdravením Magdaleny Kade. 
 

 
 

V monumentálním poutním kostele 

s čestným titulem bazilika minor se konají 

pravidelné česko-německé mše sv. 

a varhanní koncerty.  
 

Zjevení Panny Marie 13. 1. 1866 ve 

Filipově 
 

Ve Filipově se odehrálo nejmladší zjevení 

Panny Marie v českých zemích. Ve 4 hodiny 

v noci z 12. ledna na 13. ledna 1866 se ve 

Filipově v domě čp. 63 tkadleně Magdaleně 

Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a 

přislíbila jí uzdravení: "Mein Kind, von jetzt 

an heilt's" (Mé dítě, od nynějška se to hojí). 

Dosud nevyléčitelně nemocná Magdalena 

(1835-1905) byla dalšího dne zcela zdráva a 

znovu mohla začít pracovat. K místu zjevení 

Panny Marie a mimořádného uzdravení, 

začaly putovat zástupy lidí.  
 

Stavební historie milostné kaple 

a poutního kostela 
 

Přímo na místě zjevení ve Filipově došlo 

nejprve v letech 1870 - 1873 k výstavbě 

milostné kaple Uzdravení nemocných. 

Iniciátorem stavby byl kaplan v Jiříkově P. 

Franz Storch. Vedle kaple v letech 1873 až 

1885 postaven monumentální jednolodní 

novorománský kostel Panny Marie 

Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi 

v průčelí. Plány poutního kostela vypravoval 

architekt Franz Hutzler z Vídně (podzim 

1868). Stavbu vedl architekt a stavitel 

Gustav Sachers z Liberce. Dokončil ji 

stavitel Josef Hampel z Rumburku.  
 

Čestný titul bazilika minor 
 

Díky opakujícím se zprávám o uzdravení 

nemocných na přímluvu Matky Boží byl 

Filipov počátkem 20. století nazýván "Lurdy 

severních Čech". Ve 30. letech 20. století do 

poutního kostela ve Filipově přicházelo na 

100 000 poutníků ročně. 

Dne 13. 1. 1926 byl poutní kostel 

ve Filipově papežem Piem XI. (1857-1939) 

prohlášen za basiliku minor. 
 

Socha Panny Marie Filipovské 
 

V milostné kapli Uzdravení nemocných se 

od roku 1873 nachází socha Panny Marie 

Filipovské (patrně z roku 1872). Socha 

z kararského mramoru o výšce 86 cm byla 

zhotovena podle vidění Magdaleny Kade.  
 

Korunovace sochy Panny Marie 

Filipovské 
 

Ke slavnostní korunovaci sochy Panny 

Marie Filipovské došlo dne 12. 9. 1926. 

Slavnostní mši sv. na prostranství před 

poutním kostelem celebroval litoměřický 

biskup Mons. Josef Gross. Zlatou korunku 

sochy Panny Marie Filipovské požehnal 

nejprve téhož roku ve Vatikánu papež Pius 

XI. Ten ještě coby Ambrogio Damiano 

Achille Ratti, papežský nuncius v Polsku, 

navštívil roku 1920 poutní místo ve Filipově.  
 



 

Po roce 1945 se korunka Panny Marie 

Filipovské stala nezvěstnou. Vytvoření nové 

zlaté korunky ozdobené českými rubíny 

zajistili v 80. letech 20. století němečtí 

katolíci sdružení Ackermann Gemeinde. 

Korunku nejprve 10. 4. 1985 ve Vatikánu 

požehnal papež Jan Pavel II. Ke korunovaci 

sochy došlo dne 16. 6. 1985. Sochu Panny 

Marie Filipovské korunoval při mši sv. 

v bazilice pražský arcibiskup František 

kardinál Tomášek. Oslavy korunovace 

v květnu a červnu 1985 byly provázeny 

nebývalou aktivitou státních 

i bezpečnostních orgánů, které se snažily 

když ne zabránit, tak alespoň zkomplikovat 

termín slavnosti a možnost příjezdu 

a přístupu. 
 

Poutní bazilika 
 

O poutní chrám ve Filipově pečovali v letech 

1885 – 1950 redemptoristé z přilehlého 

kláštera. 
 

Po roce 1945 nahradili ve Filipově 

redemptoristy německé národnosti čeští 

redemptoristé. Působili zde až do pátku 14. 

4. 1950, kdy byl klášter ve Filipově při tzv. 

Akci K násilím zrušen. Klášterní budova 

se v 50. letech využívala pro potřeby 

internovaných řádových sester, v 60. letech 

20. století ji spravovali vojáci. Od roku 1971 

ji využívá domov důchodců (dnes Domov 

srdce v dlaních). V roce 2014 byla budova 

bývalého kláštera vrácena do majetku 

kongregace redemptoristů. Objekt bývalého 

kláštera se nadále využívá pro sociální účely. 
 

Po skončení 2. světové války a odsunu 

původních německých obyvatel v roce 1946 

poutní kostel nadále sloužil svému účelu. 

Mše sv. v té době navštěvovaly desítky 

věřících převážně německé národnosti. 

Z roku 1949 se dochovaly zprávy 

o procesích, jichž se v letních měsících 

účastnili věřící z celé České republiky. 

 

Poutní kostel se po roce 1945 nacházel 

v hraničním pásmu, nedostávalo se peněz na 

jeho údržbu. V 50. letech 20. století se 

údajně mluvilo o jeho zamýšlené likvidaci.  
 

 

 

V letech 1975 - 1985 proběhla zásadní 

stavební obnova baziliky ve Filipově, o niž 

se zasloužil jiříkovský farář P. Zdeněk 

Maryška. Značně se pozměnila podoba 

interiéru poutního kostela a milostné kaple. 

Původní výraznou barevnost hlavní lodi 

poutního kostela a milostné kaple nahradily 

tlumené odstíny. 
 

Filipov je uklidňující oázou v dnešním 

rozbouřeném světě. Je také výrazným 

duchovním mostem mezi sousedícími 

národy. Vždyť nikde podél hranice se týden 

co týden nescházejí lidé z Čech a Německa 

ke společným bohoslužbám a modlitbám. 

Ty jsou zde konány každou neděli v 10.30 

hod. a to dvojjazyčně.  
 

Každý, kdo sem přijde, má možnost 

zamyslet se ve zdejším tichu nad svým 

životem, nad těžkostmi, které ho potkaly. 

Jen stěží najdete něco více povzbudivého, 

než místní poselství Panny Marie – 

od nynějška se všechno hojí...  

 

Převzato z webu 

http://rumburk.farnost.cz/farnost/filipov 

http://www.cssr.cz/
http://www.ddfilipov.cz/
http://www.ddfilipov.cz/


 

Komentář k výsledkům hospodaření 

farnosti 

Vážení farníci, 

dovolte krátké zastavení u výsledků 

hospodaření farnosti v roce 2017.  
 

Už tradičně hned v úvodu připomínám, že 

na rozdíl od dob dávno minulých, farnost 

účtuje v podvojném účetnictví a tedy nelze 

informace omezit jen na příjmy a výdaje. 
 

TAB č. 1. - Výsledovka 
 

ROK 

2016 2017 

2017             

VS                

2016 v tis. Kč 

Výnosy ze sbírek 1 561 1 466 -95 

Přijaté dary 914 414 -500 

Tržby z prodeje služeb 347 447 100 

Přijaté dotace 700 0 -700 

Výnosy celkem 3 522 2 327 -1 195 

Energie 444 368 -76 

Materiál 247 248 1 

Opravy stavební 2 031 109 -1 922 

Nakoupené služby 285 156 -129 

Osobní náklady 168 314 146 

Daně 2 8 6 

Dary  291 161 -130 

Ostatní provozní náklady 22 22 0 

Úroky 3 0 -3 

Odpisy majetku 29 41 12 

Desátek  178 154 -24 

Náklady celkem 3 700 1 581 -2 119 

Výsledek hospodaření -178 746 924 

 

Jak ukazuje Výsledovka z roku 2017, 

celkové výnosy farnosti dosáhly 2.327 tis. 

Kč (viz Tab č. 1.). Nejvýznamnějším 

zdrojem byly sbírky a dary. Za rok farníci 

přispěli na provoz farnosti částkou 1.880 tis. 

Kč. Je to úctyhodná částka, i když byla 

poněkud nižší než v předchozím roce (2016), 

a to téměř o 600 tis. Kč. 
 

Všem, kdo pravidelně přispívají i všem 

dárcům, děkujeme za štědrou finanční 

podporu!  

Graf č. 1. dokumentuje, kolik finančních 

prostředků věnovali farníci na provoz 

a opravy, ať už do sbírek nebo darů, od roku 

2012. V roce 2016 se shromáždila rekordní 

částka 2.475 tis. Kč v roce následujícím pak 

1.880 tis. Kč.  
 

GRAF č. 1 
 

 
 

Vedle sbírek a darů měla farnost příjem 

447 tis. Kč z prodeje služeb. Z toho 

částka123 tis. Kč byla z fakturace 

nájemného společnosti Telefonica O2, 

z pronájmu bytů a ostatních prostor bylo 

158 tis. Kč a zbytek, tj. 130 tis. Kč, byl 

převážně z přefakturace osobních nákladů 

za administrativního pracovníka. V roce 

2017 jsme neobdrželi žádnou dotaci.  
 

V nákladech na provoz farnosti byla 

nejvýznamnější položkou energie s 368 tis. 

Kč. Protopili a prosvítili jsme však o 76 tis. 

Kč méně než v roce předchozím. Tato 

úspora mohla nastat pouze díky práci našich 

techniků, kteří podnikli kroky nutné 

k optimalizaci topného systému. Vedle toho 

byla u elektrické energie a plynu provedena 

změna dodavatelů.  
 

Důsledkem zvýšení pracovního úvazku 

v administrativě a vyučování byl nárůst 

osobních nákladů o 146 tis. Kč. Tento nárůst 

byl z části kompenzován přefakturací (viz 

výše).  
 

Naopak za nakoupené služby jsme ušetřili 

129 tis. Kč a jako farnost jsme poskytli 

o 130 tis. Kč méně na darech.  
 



 

 

 

Částka vynaložená na stavební opravy oproti 

roku 2016 významně klesla, a to z 2.031 tis. 

Kč na 109 tis. Kč. Tým, který se o budovy 

farnosti stará, však pracoval na přípravě 

dalších potřebných projektů a bude vás včas 

informovat. Pro úplnost přikládám přehled 

nákladů na stavební opravy od roku 2012 

(Graf č. 2). 
 

GRAF č. 2 
 

 
 

Ostatní provozní náklady farnosti byly 

na stejné úrovni jako v roce 2016. Celkové 

náklady byly tedy nižší o 2.119 tis. Kč.  
 

TAB č. 2. – Rozvaha 
 

   ROK 

2016 2017 

2017             

VS                

2016 v tis. Kč 

Majetek 6 948 7 071 123 

Pohledávky a zálohy 159 399 240 

Peníze na účtech a v pokladně 289 655 366 

Aktiva celkem 7 396 8 125 729 

Vlastní jmění 6 984 6 984 0 

Výsledek hospodaření -178 746 924 

Nerozdělený zisk 343 164 -179 

Bankovní úvěry 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 193 165 -28 

Závazky 41 36 -5 

Výdaje příštích období 12 30 18 

Pasiva celkem 7 396 8 125 729 
 

Hospodářský výsledek roku 2017 je zisk 746 

tis. Kč. Oproti roku 2016 je to zlepšení téměř 

o milion korun, přesně o 924 tis. Kč. 

Důvodem jsou především nízké náklady na 

stavební opravy. 
 

 

 

Podle účetního výkazu Rozvahy je hodnota 

majetku farnosti 7.071 tis. Kč; meziročně se 

tak mírně zvýšila (viz Tab č. 2). Nárůst 

celkových aktiv (celkového majetku) 

farnosti ze 7.396 na 8.125 tis. Kč odráží 

skutečnost, že jsme moc neutráceli a spíše 

finance šetřili na horší časy. Pohledávky 

a poskytnuté zálohy se meziročně zvýšily 

o téměř 240 tis. Kč na 399 tis. Kč. Důvodem 

je skutečnost, že platba za nájemné 

od Telefoniky nebyla připsaná na účet 

do konce roku 2017 a v účetnictví tedy 

figurovala jako pohledávka, a dále že ještě 

neproběhlo vyúčtování zaplacených záloh 

na energie ve výši 239 tis. Kč. Peněžní stav 

v pokladně a na účtech k 31.12. byl 655 tis. 

Kč. V roce 2017, stejně tak jako 

v předchozím účetním období, neměla 

farnost k 31.12. v evidenci žádné závazky po 

splatnosti.  
 

Můžeme říct, že uplynulý rok 2017 byl 

z hlediska oprav a s tím spojených velkých 

výdajů spíše klidnější. To se také odrazilo 

v kladném výsledku hospodaření. 

V opravách však budeme muset pokračovat, 

abychom náš kostel a naši farnost udrželi 

v dobrém stavu pro nás i pro ty, co po nás 

přijdou. Farnost nepřestává spoléhat 

na pomoc, péči a štědrost vás, farníků. Vaše 

podpora je nezbytná, protože stále platí, že si 

farní společenství může pořídit jenom to, 

na co zajistí potřebné finance.  
 

Milí farníci, děkujeme vám za vaše dary 

a také za veškerou práci a čas, který jste 

farnosti věnovali. Bez vaší štědrosti a dobré 

vůle se farnost neobejde ani v roce 2018. 

Prosíme, abyste i nadále svoji farnost 

podporovali. 

 

Za Ekonomickou radu farnosti 

Marie Pokorná  



 

Technické zprávy z farnosti 

Vážení farníci, připravili jsme pro vás 

informace k aktuálně probíhajícím 

opravám kostela a fary: 

 

Výměna zadních vstupních dveří do 

kostela a celková oprava tohoto vchodu 

 

Přípravné práce na výměně zadních dveří 

a s tím související celkovou opravou 

vchodu se konečně blíží k úspěšnému 

konci. Výměna dveří je naplánována 

na druhou polovinu měsíce května. 

Současně s výměnou dveří proběhnou 

nezbytné zednické a kamenické práce 

na zadním vstupu (stabilizace a zakotvení 

kamenného ostění), zároveň bude uveden 

do provozu systém domovních telefonů pro 

jeho obsluhu. Posléze začnou práce 

na restaurování kamenného ostění dveří 

a celková oprava vstupu do kostela, 

tj. zejména zednická zapravení zdí kolem 

dveří a opravy podlahy včetně kamenného 

schodku. Termín ukončení prací je 

naplánován na konec července. 

 

Oprava venkovní kanalizace farní 

budovy 

 

V předchozích číslech Siardu jsme vás 

rovněž informovali o potřebě opravy vnější 

kanalizace farní budovy, protože se 

nachází v havarijním stavu – trpí netěsností 

spojů a poruchami potrubí. V důsledku 

toho zatéká pod základy fary a především 

při větších deštích se farní klub Václav 

ocitá pod vodou. 

 

U tohoto záměru byla dokončena 

projektová fáze a bylo zahájeno výběrové 

řízení na zhotovitele stavby, které však 

ještě nebylo ukončeno. Z tohoto důvodu 

zatím ještě není znám termín opravy, ani 

její finální finanční náročnost. Jakmile 

budou tyto údaje k dispozici, budeme vás 

o nich informovat. 

 

Na závěr ještě přinášíme informaci 

k projektu, který byl realizován v první 

polovině roku 2016: 

  

Restaurování všech vstupních dveří 

do kostela z Gajdošovy ulice 

 

V měsíci únoru se farnosti podařilo zdárně 

dokončit záležitost pojistného plnění 

za pojistnou událost vandalského poničení 

dveří do kostela z Gajdošovy ulice, kdy 

došlo k odcizení okrasného oplechování, 

lišt a nýtů na dveřích. Pojišťovnou byly 

uznány veškeré požadované nároky 

farnosti, které byly souhrnně vyčísleny na 

123 200 Kč. 

Za celé dílo v hodnotě 576 500 Kč tak díky 

dotaci 400 000 Kč od Jihomoravského 

kraje a pojistnému plnění pojišťovny 

123 200 Kč farnost ve výsledku zaplatila 

celkem 53 300 Kč. 

 

 

Za technickou správu kostela 

Michal Fidrmuc 

 



 

NOC KOSTELŮ – 25.5.2018 

Již tradičně se zapojuje naše farnost 

do programu Noci kostelů. 
 

Letošní ročník je uveden textem „Zůstávali 

přes NOC v blízkosti Božího domu“ 

(srov. 1 Pa 9,27).  
 

Noc kostelů se uskuteční v pátek 25.5.2018.  
 

16:00 – 23:00 

Možnost prohlídky kostela, nahlédnutí do života farnosti. 

Nejen Židenice z ptačí perspektivy, ale i zvony zblízka – možnost návštěvy věže a zvonice. 
 

16:00 – 22:30 

Varhany - jak se na ně hraje, jak to všechno funguje. 
 

16:00 – 22:00 

Posezení u kávy v podloubí 

Možnost posezení, rozhovoru s přáteli u dobré kávy či jiného nápoje. 
 

16:00 – 20:00 

Workshop pro děti  

Výtvarná dílna, ze které si odnesete ozdobenou svíčku. 
 

17:30 – 17:55 

Májová pobožnost  

Příležitost k zastavení se při tradiční májové pobožnosti, s modlitbou a loretánskými litaniemi.  
 

18:00 – 18:50 

Tradiční páteční mše svatá zaměřená pro děti i dospělé s homilií i zpěvy. 
 

19:00 – 19:10 

Kostel a farní společenství - úvodní představení. 
 

19:10 – 19:25 

Cantate Domino – duchovní skladby i lidové písně v podání chrámového sboru. 
 

20:15 – 20:45 

Chvalte Pána – ukázka hudebního programu našeho farního sboru mládeže. 
 

22:30 – 22:45 

Poklady chorálu - chorální zpěvy v podání farní gregoriánské Scholy Ducha svatého 
 

 

Milí farníci, čtenáři Siardu, 

 

všichni jste srdečně zváni na prohlídku. Pozvěte k nám do kostela i své známé a sousedy. 

Celý program projektu je k dispozici na www.nockostelu.cz. 
 

 

Josef Veselý 

farní koordinátor Noci kostelů 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=52437
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=52438
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=52439
https://www.nockostelu.cz/program/71277
https://www.nockostelu.cz/program/71273
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=52443
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=52445
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=52441
http://www.nockostelu.cz/


 

 

Okénko nejen pro děti 
 

Milé děti a farníci!  
 

Pán Bůh k nám často promlouvá a připomíná, abychom se k sobě pěkně chovali. 

Zdůrazňuje nám ještě jednu důležitou věc, to už se ale dozvíte v tajence  

(viz Ef 4, 25-32).  

 

Seřaďte poházená písmenka do správného pořadí a dozvíte se, jaká jsou ovoce Ducha 

svatého. Potom jednotlivá písmenka doplňte do tajenky. 

 
 

 
 

Tajenka : 

T. Veselá 


