
 

 
 

  

 

Veselé Vánoce! 

 

Čas Vánoc je časem přání. Přejeme si dostávat 

dárky jako symbol lásky. Přání dětí bývají, 

pokud jde o dárky, naprosto konkrétní, 

a obracejí se navíc přímo k nebeskému dárci. 

My si však zároveň také přejeme „šťastné 

a veselé Vánoce“ a myslíme tím víc, než 

jenom to, co se objeví pod vánočním 

stromkem.  

 

Blahopřejeme si navzájem, gratulujeme si 

k tomuto svátku. Sloveso gratulovat je 

latinského původu, od slova gratia, což 

znamená milost, vděk, půvab. Anděl zvěstující 

pastýřům Kristovo narození zvěstoval také 

„pokoj lidem, v nichž má Bůh zalíbení“ (Luk 

2,14). Přejeme si vzájemné, abychom se 

o těchto svátcích radovali, abychom prožili 

něco z milosti Boží, které se nám dostává Kristovým narozením. Obraz dítěte v jesličkách 

nám tak zjevuje Boží lásku i milost. A to je dostatečný důvod k tomu, abychom si 

vzájemně přáli veselé Vánoce. 

 

Přejme si, aby noc zasvěcená Ježíšovu narození vyhnala tmu z našich srdcí a naplnila je 

radostí. V Itálii si o Vánocích přejí „buon natale“, což znamená dobré, šťastné narození. 

Připomíná nám to skutečnost, že si přejeme štěstí nejen kvůli Božímu narození, ale také 

kvůli sobě. Doufáme, že se nám samotným podaří znovuzrození, zlidštění. 

                                                                                                       

Anselm Grün: Vánoční rozjímání  

 



 

Vánoce v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, Gajdošova ulice 
 

Kostel je otevřen pro veřejnost o vánočních svátcích 

od 26. 12. 2018 do 6. 1. 2019 každý den od 15:00 do 18:00 hodin. 
 

Možnost prohlídky betlémů: 

• dřevěný betlém z r. 1938 vytvořený řezbářem V. Andresem  

• perníkový betlém, každý rok se jedná o originál, letos pokus o zapsání do knihy rekordů 
 

Zveme Vás k účasti na vánočních bohoslužbách: 
 

24. 12. 2018 – Štědrý den 

06:00 hod. poslední roráty 

15:30 hod. vánoční mše s dětmi 

23:55 hod. přinesení betlémského světla, následuje půlnoční mše sv. 

zpívá farní chrámový sbor a sólisté za doprovodu orchestru 

J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ 
 

25. 12. 2018 Hod Boží vánoční - mše sv. v 0:00, 8:00, 10:00, 18:00 hod. 

Při mši sv. v 10:00 hod. zpívá farní chrámový sbor za doprovodu orchestru. 

Vánoční koledová mše od Miroslava Příhody (výběr) 
 

26. 12. 2018 svátek sv. Štěpána - mše sv. v 8:00, 10:00 hod. 
 

30. 12. 2018 svátek Svaté rodiny - mše sv. v 8:00, 10:00 a 18:00 hod. s obnovou 

manželských slibů. 

V 16:30 hod. vánoční vystoupení rodinného hudebního souboru Collaudemus 
 

31. 12. 2018  - mše sv. na začátku občanského roku v 17:00 hod., 

adorace od 23.00 do 23:55 hod. 
 

1. 1. 2019 slavnost Matky Boží Panny Marie 

mše sv. v 0:00, 8:00, 10:00 a 18:00 hod. 
 

6. 1. 2019 slavnost Zjevení Páně - mše sv. v 8:00, 10:00, 18:00 hod. 
 

13. 1. 2019 svátek Křtu Páně - mše sv. v 8:00, 10:00, 18:00 hod. 

Při mši sv. v 10:00 hod. - vánoční skladby v podání Scholy brněnské mládeže 
          

16:30 Tříkrálový podvečer – tradiční koncertní zakončení vánoční doby  

České vánoční koledy a zpěvy v úpravě M. Příhody, A. Hromádky a F.X.Thuri  

Zpívá židenický farní chrámový sbor s hosty za doprovodu orchestru. 
 

o programech v jiných farnostech a kostelích se dočtete na www.krestanskevanoce.cz 



 

 

Kalendář naší farnosti 
 

VEČERY CHVAL 

6. 1., 27. 1. 2019 

v 19:30 hod. v kostele 

 

FARNÍ OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ 

8. 1., 29. 1., 19. 2., 12. 3. a 2. 4. 2019 

v 19:00 hod. na faře v učebně 

 

PLES FARNOSTI 

19. 1. 2019 – více uvnitř čísla 

 

POVÁNOČNÍ REJDĚNÍ NA LEDĚ 

26. 1. 2019 – více uvnitř čísla 

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 

30. 1. 2019 v 18:00 hod. v našem kostele 

 

FARNÍ ZABÍJAČKOVÝ OBĚD 

3. 3. 2019 – pergola na faře 

 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

26.  3. 2019 

v 18:00 hod. v kostele 

 

podle www.farnostzidenice.cz 

 

 

 

 

Výročí 

15.12. vzpomínáme 

nedožitého 85. vý-

ročí narození otce 

Zdeňka Vojtěcha 

Pospíšila, bývalého 

výpomocného du-

chovního v naší 

farnosti. Zemřel 

v únoru 2016. 

R.I.P. 

Redakce 

 

Pozdravení biskupa Vojtěcha 
 

 

Bylo tu pravé světlo, 

které osvěcuje každého člověka, 

to přicházelo do světa. 

(Jan 1,9) 
 

Vánoce jsou dobou, 

kdy intenzivněji vnímáme 

kontrast chladu a tepla, tmy a světla, 

a to nejen v jejich fyzické podobě, 

ale především v té nejvlastnější, lidské. 

Křesťanská vánoční radost 

je radostí ze světla, 

které žádná tma nepohltí. 

Je radostí z obdarování Ježíšem Kristem, 

předpovězeným a očekávaným světlem. 
 

Aby světlo této události prozařovalo nejen 

sváteční,  

ale i všední dny příštího roku, 

ze srdce přeje 

 

 
Vojtěch Cikrle 

Diecézní biskup brněnský 

Brno, Vánoce 2018 

 

 

Jakub Deml: Štědrý den (úryvek) 

Zem jednou do roka je Láskou jata, 

zpět na Ráj vzpomíná a místa svatá,  

kde se svým tvorem besedoval Bůh. 
 

Ten čas je dnes – jen ticho! napni sluch: 

tam venku kdosi jde – to není člověk jeden –  

ó je to Bůh a jeho tvor: dnes vracejí se 

v Eden… 

http://www.farnostzidenice.cz/


 

 

Tichá noc – 200.výročí vzniku 
Píseň, která pomohla k příměří 

v zákopech 1. světové války 

 

Vánoční píseň Tichá noc je asi nejznámější 

koledou na světě. A není se čemu divit, 

vždyť srozumitelný text je doprovázen 

krásnou melodií a to vše v kombinaci 

s adventní atmosférou dělá tuhle skladbu 

symbolem Vánoc. Historie této písně je 

přitom velmi pozoruhodná. Možná jste ani 

nevěděli, že vznikla v malé rakouské 

vesničce nedaleko Salzburku před 200 lety. 
 

Arnsdorf je malá obec nedaleko rakouského 

Salzburku. Dominantou je kostel, který tu 

byl postaven již v roce 1241. Místo má však 

mnohem starší historii sahající až do doby 

před vznikem křesťanství. A hned vedle 

kostela stojí dvoupatrová budova, která už 

něco pamatuje. Dodnes jsou tu dvě třídy dětí 

od 1. do 4. stupně. A právě v tomhle domě 

žil také Franz Xaver Gruber, který společně 

s Josefem Mohrem napsal v letech 1816-

1818 píseň Tichá noc. 
 

Gruber přišel do Arnsdorfu jako mladý 

učitel. Původně měl narukovat na frontu, 

Evropou zmítaly boje s Napoleonem. 

Naštěstí mu církev potvrdila, že pro ni 

pracuje, a tak narukovat nemusel. Naštěstí, 

jinak by totiž píseň pravděpodobně 

nevznikla. Protože neměl kde v Arnsdorfu 

bydlet, vzal si o 13 let starší vdovu po svém 

předchůdci. Když i ona zemřela o dvacet let 

později, oženil se znovu a pak ještě jednou. 
 

S Josefem Mohrem, autorem textu k Tiché 

noci, se Gruber setkal v Oberndorfu. Jako 

pomocný kněz tam Mohr vypomáhal 

a jednoho dne Grubera oslovil, aby k jeho 

básni napsal hudbu. Text Tiché noci přitom 

ležel v šuplíku už dva roky od roku 1816. 

Gruber nelenil a text zhudebnil. Společně 

pak skladbu zahráli před Vánocemi roku 

1818 právě v kostele sv. Mikuláše 

v Oberndorfu. Protože to nebyla liturgická 

píseň, zahráli ji až po mši s kytarovým 

doprovodem. 

 

 
Kaple stojící na místě první veřejné prezentace písně 

Tichá noc v rakouském Oberndorfu 

 

A mohlo by se zdát, že se zrodil hit. Píseň 

byla oblíbená, ale Mohr i Gruber ji hráli jen 

občas. Skladbu objevil opravář varhan 

v kostele v Oberndorfu o několik let později. 

Notový záznam ležel na varhanech 

a opraváři se píseň natolik zalíbila, že ji 

s sebou odvezl do Zillerthalu, kde ji předal 

místnímu varhaníkovi. Ten ji s nadšením 

hrál, kdy jen to bylo možné. A tak se skladba 

dostala i do repertoáru dvou rodin, které se 

živily zpěvem. Tak se Tichá noc dostala 

třeba do Ameriky, kde ji pěvecká rodina 

Rainerových uváděla při svém turné. Píseň 

se dostala do zpěvníků různých amerických 

církví. Šíření písně po všech kontinentech už 

nešlo zastavit a dodnes byla přeložena do 

300 jazyků a nářečí.  

http://www.salzburg.info/cs


 

 

Notový zápis Franze Grubera 

Kdo byli vlastně ti, jejichž dílko neztratilo 

dodnes na působivosti, a hraje se dokonce 

v tropech? Prostí, skromní a zbožní muži. 

 

Farář Josef Mohr se narodil jako 

nemanželské dítě chudé pletařky 

a císařského oficíra a vyrůstal ve velké bídě 

a odříkání. Teprve když se ho ujal vikář, 

otevřela se mu cesta ke vzdělání a již jako 

osmiletý vynikal mezi spolužáky. Do vínku 

mu byla dána velká láska k hudbě. V učiteli 

Gruberovi našel spřízněnou duši. 

Po přeložení z Oberndorfu sloužil v několika 

farnostech. Když jako vikář jednou 

na podzim šel poskytnout umírajícímu 

poslední pomazání, nastydl a dostal zápal 

plic, kterému 4. prosince 1848 ve věku 

šestapadesáti let podlehl. Jeho hrob 

ve Wagrainu zdobí prostý kříž.  

Franzi Gruberovi se odmala vedlo lépe než 

Mohrovi, jeho otec chtěl, aby se vyučil 

řemeslu. Mladý Franz měl však raději housle 

a varhany a stal se učitelem. Po Tiché noci 

prý složil ještě několik písní, ale jejich 

úspěch se s vánoční ukolébavkou nemohl ani 

zdaleka srovnávat. Tento učitel a varhaník se 

dožil požehnaného věku - šestasedmdesáti 

let. 

O síle písně, která není klasickou 

náboženskou skladbou, ale spíše srdcovou 

záležitostí obou autorů, vypovídá i epizoda 

z první světové války. Tahle událost vešla do 

dějin jako Vánoční příměří a píseň Tichá noc 

v ní hraje hlavní roli. 
 

Bylo to v roce 1914. Válečný konflikt, který 

se později ukázal jako do té doby 

nejkrvavější válka všech dob, trval už 

několik měsíců. Na západní frontě proti sobě 

stáli Němci a Britové. Nedaleko belgického 

města Ypry byly zákopy nepřátel někdy jen 

100 metrů vzdáleny. Vojáci často své 

protivníky dobře znali. Ze zákopů v tom čase 

zněly i koledy a Tichá noc se zpívala na 

obou stranách fronty. A v této sváteční 

atmosféře jeden z německých vojáků 

neozbrojen vyšel na území nikoho a vyzval 

své nepřátele, aby společně oslavili Vánoce. 

Stalo se. Britové i Němci, do té doby 

krvelační soupeři, si začali vyměňovat 

drobné dárky, zpívat společně, slavit 

a modlit se. Dokonce prý spolu hráli 

i kopanou. 
 

Válka se po svátcích proměnila v peklo, 

které trvalo až do roku 1918, ale vzpomínka 

na vánoční zázrak, kde svou roli sehrála 

právě i píseň Tichá noc, tu zůstala. 

 

Převzato 

https://mylosthat.com/ve-vlaecnych-zakopech-znela-i-

ticha-noc/ 

https://cestovani.idnes.cz/kde-se-zrodila-nesmrtelna-

pisen-ticha-noc-fps-

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=171198/163002_0_
https://mylosthat.com/ve-vlaecnych-zakopech-znela-i-ticha-noc/
https://mylosthat.com/ve-vlaecnych-zakopech-znela-i-ticha-noc/
https://cestovani.idnes.cz/kde-se-zrodila-nesmrtelna-pisen-ticha-noc-fps-
https://cestovani.idnes.cz/kde-se-zrodila-nesmrtelna-pisen-ticha-noc-fps-


 

Perníkový betlém 

Vážení farníci, to nám to v kostele pěkně 

voní. Již desátý rok máme krásný perníkový 

betlém. Děláme radost sobě, dětem, rodinám 

i návštěvníkům našeho kostela. Myslím, že 

si zaslouží moje velké díky všechny 

pernikářky a pernikáři i zdobiči perníčků. 

 

 
 

V roce 2008 jsme se zapsali poprvé do 

České knihy rekordů. Další rok jsme rekord 

překonali na 1215 perníčků. Zatím nás nikdo 

nepřekonal. Náš betlém má tu zvláštnost, že 

se peče asi ve 45 rodinách, a tudíž má každý 

perníček jinou barvu. To nám dělá barevnost 

celého díla. Svatou rodinu peče a zdobí vždy 

jiná pernikářka, tím máme zaručeno, že bude 

betlém každý rok jiný. Díky panu 

Marholdovi se nám pohybuje stádo oveček. 
  

Z fotek perníkového betléma jsme nechali 

udělat už 10 druhů pohlednic a krásný 

nástěnný kalendář. 

Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojují 

do příprav tohoto díla, aby se naše tradice 

pěkně udržela. 

Perníkový betlém je možné shlédnout 

od 24. 12. od 15:00 hod. do 17:45 hod. 

U betléma bude vždy průvodce až 

do 6. ledna 2019. 
 

Přijďte se podívat a pozvěte své známé.  

 

Vlasta Šimoníková 

 

Farní ples již po šestnácté!  
 

 
 

K tanci i poslechu bude hrát BlackHats.  
 

Předprodej vstupenek, místenek a poukázek 

na večeři bude v neděli po dopoledních 

mších sv. v křestní kapli v termínech 

30. 12. 2018 a 7. a 13. ledna 2019.  
 

Cena vstupenky je 50,- Kč, cena místenky 

150,- Kč a cena večeře: 100,- Kč.  
 

Z plesu si jistě rádi odneseme i něco 

z tomboly. Aby se tak mohlo stát, je potřeba 

plesovou tombolu naplnit milými 

a praktickými dary. Z toho důvodu vás 

z celého srdce prosíme – přispějte! Dary je 

možné přinést v týdnu před farním plesem 

do farního klubu Václav (předběžně 

od 17 hod). Také se lze případně domluvit 

s Terezií Veselou (776 631 268). Všem 

dárcům velké díky! 
 

Dotazy a podněty k organizaci plesu 

směřujte na Josefa Rouse, tel.: 601572857.  

 

Josef Rous 
 

 

 

 



 

 

Tříkrálové farní rejdění na ledě 

 

V sobotu 26. 1. 2019 

zveme celou naši 

farnost na povánoční 

rejdění na ledě do 

Saleska v Líšni, 

Kotlanova 13. V rámci 

programu proběhne od 

9.00 - 10.00 hod. 

hokejový zápas 

ženatých proti svobodným a od 10.00 - 

11.30 hod. farní bruslení a soutěže. 

Jednotlivé vstupné bude 50 Kč, rodinné 150 

Kč a dospělí hokejisté 120 Kč. Hudba i malé 

občerstvení budou připraveny. Jste všichni 

srdečně zváni.  

Honza Mendel a tým rejdařů 

 

 
Zpráva ekonomické rady farnosti 
 

Milí farníci, 

ráda bych Vám za Ekonomickou radu 

farnosti poděkovala za všechny Vaše 

finanční příspěvky a dary, které jste během 

roku 2018 farnosti dali, ať už přímo nebo 

prostřednictvím nového fondu PULS. Velmi 

si toho vážíme. K 15.12. je výše darů310 tis. 

Kč.  
 

Díky Vaší štědré podpoře mohla farnost 

dokončit opravu zadního vchodu do kostela 

včetně výměny dveří a dále opravit 

venkovní kanalizaci u fary. Dále mohly 

proběhnout některé menší akce týkající se 

elektroinstalace a opravy dešťových svodů. 
 

Na příští rok vytvořila technická skupina, 

která se o stav farních budov stará, seznam 

naléhavých akcí, které budeme muset 

postupně realizovat. Jedná se o opravu 

interiérových dveří a oken v zázemí kostela 

(1. etapa), dále o opravu schodiště 

v podloubí kostela, o opravu vstupních dveří 

na faru a o zateplení půdy na faře. Na tyto 

projekty budeme orientačně potřebovat 

1.200 Kč. Zároveň by měla v příštím roce 

začít příprava restauračních prací na Pánu 

Ježíši na kříži hlavního oltáře. Budeme 

muset zjistit, v jaké stavu socha je, jaké jsou 

možnosti její opravy a kolik peněz na ni 

budeme potřebovat.  
 

Odhadujeme, že koncem roku budeme mít 

na bankovním účtu k dispozici 300 tis. Kč. 

Potřebný zbytek, tedy asi 900tis. Kč, 

můžeme shromáždit pouze s Vaší pomocí. 

Prosíme, abyste na farnost pamatovali 

i nadále. Rychle se blíží závěr roku a s ním 

účetní závěrka, ale je ještě čas na daňovou 

optimalizaci. Na každý dar, který farnosti na 

bankovní účet pošlete, obdržíte potvrzení 

o daru, který můžete uplatnit v daňovém 

přiznání ke snížení daní.  

Číslo účtu na opravy kostela: 

2100491918/2010.  

Variabilní symbol identifikuje dárce, proto je 

nutné jako VS uvést rodné číslo bez lomítka 

popř. IČO. K určení účelu daru slouží 

specifický symbol: 

1 -pro mládež a děti, 

2 - provoz farnosti a energie, 

3 -platy zaměstnanců, 

4 -potřeby pro pastoraci, 

5 - opravy, 

6 -stavba nového farního domu, 

7 -meditační zahrada na Cyrilce 

 

Za ERF přeje požehnané Vánoce a šťastný 

nový rok 

Marie Pokorná



 

 
Okénko nejen pro děti 

Milí luštitelé! 

Vánoce jsou tady. Zpříjemněte si vánoční pohodu tímto rébusem. 

Vybarvíš-li všechna políčka se symboly Vánoc, dozvíš se, proč se Pán Ježíš narodil. 

Pak jistě snadno doplníš větu evangelia sv. Jana: “Neboť Bůh tak ……………………………… 

svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný.“ (J 3, 16) 

 

 

čerpáno z deti.vira.cz 
 

 

T. Veselá 


