
 
 
Bohem milovaní,  
 

těžce na nás dopadlo rozhodnutí státních úřadů a velikost nebezpečí pandemie koronaviru 

COVID-19 a tak se od včerejšího dne nemůžeme setkávat při společných modlitbách 

v kostele. Pro většinu z nás je tato situace zcela neznámá a nepředstavitelná. Prosím, abyste 

se podle svých možností připojili k společné modlitbě růžence ve 20:00 hod., jak nás k tomu 

vybízí otec biskup Vojtěch.  
 

Mše sv. budou v kostele slouženy dál bez účasti lidu na ty úmysly, o které jste žádali. Pokud 

by někdo z Vás chtěl požádat o přesunutí termínu na dobu, kdy se zase budeme moci 

setkávat v kostele při slavení eucharistie, dejte nám vědět, a to nejlépe emailem. 
 

Kdysi jsem byl na misiích v Arménii, která byla prvním křesťanským státem. V Arménii se 

místní katolická církev drží starobylé tradice a během postu věřící nepřijímají eucharistii. 

Nikdy by mne nenapadlo, že se do podobné situace dostaneme i my. Biskup nás vybízí 

k tomu, abychom přijali letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové 

cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Mnoho z nás nepoznalo bolest těchto bratří 

a sester, kteří nemohou přijímat eucharistii z nejrůznějších důvodů. Snad by nás k nim 

mohla tato podoba postu více přiblížit. 
 

Papež František vyhlásil Rok Bible – Rok Božího slova. Přijměme tuto postní dobu jako 

prostor pro hledání přítomnosti Ježíše Krista v jeho slově. 
 

Mše svaté budou slouženy v obvyklých časech, mimo soboty a neděle, kdy mši svatou 

přesuneme na 10:00 hod. Přímý přenos z kostela bude možné sledovat online 

na adrese http://www.tv.farnostzidenice.cz/. První online přenos bude v neděli 15. 3. 2020. 
 

Kostel bude otevřený pro soukromou pobožnost každou neděli od 15:00 do 17:00 hod. 

Prosím, abyste respektovali max. počet 30 lidí uvnitř kostela. 
 

Na stránkách farnosti naleznete postupně podněty pro osobní i rodinou modlitbu. Děkuji 

za pochopení a modlím se za Vás a prosím i já Vás o modlitbu.  

P. Petr Beneš, váš farář 

Kancionál 042 – Duchovní přijímání 

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh 

a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez 

tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní 

svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou 

a nedopusť, abych se od tebe odloučil. 

http://www.tv.farnostzidnice.cz/


 

Postní zamyšlení 

Ne každý rozhovor je opravdu rozhovor. 

Někdy jsou to dva monology - samomluvy 

- vedle sebe. Každý mluví o svém, „já 

o voze, on o koze“, jak se říká.  

Nezdálo se vám při naslouchání evangeliu 

(o 3. neděli postní), že na tom tak byl Pán 

Ježíš při rozhovoru se Samaritánkou? 

Žena hovořila o svých zájmech - o rozporu 

mezi Židy a Samaritány, o tom, co je to 

za námahu, každodenně se tahat s vodou 

z této studny, o naději, že už brzo přijde 

Mesiáš.  

 

A Pán Ježíš zatím mluví o živé vodě 

věčného života, o modlitbě v Duchu 

a pravdě. - Není tento rozhovor typický 

i pro náš dnešní hovor s Ježíšem? - On a  

 

jeho církev mluví o Bohu, o milosti, 

o obrácení, - a my mluvíme o výhodách 

a nevýhodách našeho všedního života. 

Ale pak došlo v rozhovoru se 

Samaritánkou k náhlé změně - 

porozumění. Pán mluví se soucitem 

o jejích trápeních a žena pochopí, kdo je 

ten, co s ní mluví. On zná základní 

problémy jejího života, její hříchy, 

a nezavrhuje ji, ukazuje jí láskyplně cestu 

z jejích malérů. To musí být ten čekaný 

Mesiáš!  

A teď se ptej ty, já: Znám já vůbec, co je 

základní problém mého života? Vím já 

vůbec, proč bývám rozladěný, smutný, bez 

nálady? Stojím o to, aby někdo - byť by to 

byl i sám Pán Ježíš - ukázal tak přímo, bez 

obalu, prstem na největší problém mého 

života? Aby někdo pojmenoval správným 

jménem mé neklidy, mou nejistotu, můj 

strach, mou úzkost, která mne občas 

celého rozechvěje?  

Jaký je základní, nejhlubší problém mého 

života?  

Evangelium nám říká: Nemusíš se bát!  

Když se s Pánem Ježíšem posadíš na okraj 

studně, nemusíš se bát zdviženého prstu, 

pohoršlivého zamračení, odsouzení. Ježíš 

je ten, který nesoudí, neodsuzuje. Ježíš 

osvobozuje. Ježíš uzdravuje v samém 

kořeni tvé bytosti. Ježíš tiší žízeň.  

podle P. Ladislava Simajchla 
„Cesta do Emauz – cyklus A“ 



 

 
Výročí  

Dne 14. února 1990 byl Mons. ThLic. 

Vojtěch Cikrle  papežem Janem Pavlem II. 

jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem 

brněnské diecéze. Stalo se tak po osmnácti 

letech uprázdněného biskupského stolce 

v Brně.  Biskupské svěcení přijal 

31. března 1990 z rukou olomouckého 

arcibiskupa Františka Vaňáka. Biskup 

Vojtěch Cikrle stojí v čele brněnské 

diecéze 30 let a je nejdéle působícím 

brněnským biskupem v historii diecéze 

od jejího založení v roce 1777. 

Vyprošujme otci biskupovi hojnost zdraví 

a darů Ducha svatého do jeho pastýřské 

služby. 

redakce  

 

Hymnus 
 

Už nadešel čas milosti 

nám udělený z výsosti, 

jenž lékem střídmosti má z běd 

vytrhnouti malátný náš svět. 
 

Den naší spásy přichází 

s jasem, jenž z Krista vychází, 

když srdce hříchem zraněné 

postem se k Bohu pozvedne. 
 

Dej, Bože, ať půst držíme 

a myslí tělem střídmí jsme, 

než projdem žitím pozemským 

k velikonocům nebeským. 
 

Ať v pokoře tě vesmír ctí, 

jediný Bože v Trojici, 

též my tě omilostněni 

novými ctíme písněmi. Amen. 

(Liturgie hodin – doba postní) 

 

Ekumenické biblické hodiny 

V postní době se nám nabízí příležitost 

přiblížení se k Písmu svatému formou 

ekumenických setkávání každý čtvrtek 

večer. Celou věc můžeme ale uchopit také 

z druhé stránky. Ekumenické biblické 

hodiny se stávají darem postní doby pro 

duchovní setkávání křesťanů různých 

církví v Židenicích  - sborů Církve 

československé husitské, Českobratrské 

církve evangelické a katolické farnosti. 

Vždyť hledání společných cest křesťanů, 

kteří se v minulosti z různých důvodů 

rozešli, je živou snahou současné církve 

a naplňováním Kristových slov: „…aby 

všichni jedno byli.“ 

V posledních letech jsme měli možnost 

slavit společnou bohoslužbu v Týdnu 

modliteb za jednotu křesťanů jednou za 

rok v lednu. Zažili jsme také společnou 

ekumenickou modlitbu za Brno na Bílé 

hoře. Hlavní podnět setkávání církví 

v Židenicích dala ale asi společná 

bohoslužba za historické usmíření, která 

byla naší místní odpovědí na výsledky 

práce ekumenické husovské komise, která 

se od počátku 90. let zabývala Husovou 

rolí mezi reformátory církve v dobovém 

kontextu. 

V letošním roce přišel z prostředí farního 

sboru Českobratrské církve evangelické 

podnět k pravidelnému setkávání v postní 

době. Jako náplň setkávání se nabízelo 

využití ekumenického lekcionáře. Jistě 

stojí za zmínku, že římskokatolický 

lekcionář vydaný po 2. vatikánském 

koncilu se stal impulsem i pro další církve, 

aby své lekcionáře ujednotily. V roce 1986 



 

byl spojenými liturgickými skupinami 

vydán revidovaný společný lekcionář, 

jehož základem je lekcionář 

římskokatolický. Na druhé straně – práce 

s Písmem, jeho výklad, diskuse 

a rozjímání nad ním byla příkladem 

katolíkům ze strany protestantských 

církví. A z tohoto pohledu jsou pro nás 

společné biblické hodiny příležitostí 

zakusit živý vztah k Božímu slovu, tak jak 

k němu všichni směřujeme. 

     
   Ivan Pohanka 

 

 

Seniorský způsob života podle 
praotce Abrahama 
 

Už vás někdy napadlo, kolik bylo 

Abrahamovi, tehdy ještě Abramovi, let, 

když jej Hospodin vyzval: „Odejdi ze své 

země, ze svého rodiště a z domu svého 

otce do země, kterou ti ukážu.“? (Genesis 

12, 1)  

Odpovědí překvapil kardinál José 

Tolentino de Mendonca asi 500 účastníků 

kongresu Bohatství mnoha let života (The 

richness of many years of life), který se 

konal 29.-31. ledna 2020 ve Vatikánu. 

Abramovi bylo 75 let, když byl povolán 

začít nový život jako nové dobrodružství.  

O jaké dobrodružství mohlo ještě v tom 

věku jít? O dobrodružství změny životního 

stylu, změny měřítek vlastní užitečnosti, 

někdy i smyslu života. 

Po Abramovi chtěl Hospodin nový 

začátek. Nevěděl, kam jde, měl žít z víry 

jako poutník. Tedy žít bez podpory. 

Důvěřovat v Boha kvůli němu 

samotnému!!! 

Přesně ve stejné situaci jsou staří lidé. 

Stárnout není radost nebo zábava. Klesá 

výkonnost, mnoho úkonů lze udělat jen za 

cenu nižšího tempa, je potřeba namáhat 

sluch. ALE stále existuje zázrak lásky. Je 

možno dělat novou zkušenost víry. 

Kardinál Tolentino položil otázku: „Jsem 

ochoten věřit v Boha bez záruk?“  Víra je 

něco, co zakoušíme zevnitř, nikoli zvenčí: 

„Bůh se postará“. Tato důvěra může udělat 

ze starých lidí přesvědčivé svědky víry. 

A to během každodenního hledání 

a uskutečňování onoho nového životního 

stylu. Víra je uschopní stát se moudrými.  

Víra odvádí od našich (dosavadních) 

perspektiv. U Mamre Abraham převzal 

sám iniciativu. Stejně tak mají být staří 

lidé učiteli pohostinnosti. Zejména 

v přijímání vnoučat. Tak jako Abraham se 

stal otcem mnoha národů, mohou se i oni 

stát prarodiči, když budou vyhledávat 

mladé lidi.  

Marie Oujezdská 

 

  


