
SIARD
Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic

kostel sv. Cyrila a Metoděje

Číslo 3, ročník 21   www.farnostzidenice.cz vychází 20. dubna 2014

„Trestání snášel pro náš pokoj, 

jeho jizvami jsme uzdraveni!“
(Iz 53,5)



SIARD – Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic
Vydává Římskokatolická farnost u chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Nopova 84, 615 00, Brno 15, tel. 548 530 034.
Připravuje redakční rada vedená Ondřejem Veselým, za obsah článku odpovídá autor.
ZPRAVODAJ JE NEPRODEJNÝ. URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU.
Finanční příspěvky pro farnost můžete zasílat na účet č. 42 00 14 30 12/6800 nebo na účet určený na opravy 
kostela – účet č. 22 00 03 27 19/6800
Variabilní symbol: Vaše IČO nebo rodné číslo, konstantní symbol: 558

2

Z Velikonoc

Vchází Král. Jede na oslátku.

Dav jásá. Město zdvíhá brány.

Jen on sám ví o Velkém pátku.

Sláva předchází křižování.

Zasedli. Místnost voní chlebem.

Život je chléb náš každodenní.

Teď všichni jedno jsou. Jen jeden

srdcem už dávno s nimi není.

Zahrada zvoucí k rozjímání.

Však jaký děs a jaká hrůza!

Kdo se to dotkl a kdo zranil?

My – nevděčníci, chátra, lůza.

Pomalu tíha vzlíná vzhůru.

Pak tichem tich čas roztržen je.

To Král se oděl do purpuru.

A nezbylo mu na píď země.

Tisíce andělů se slétlo.

Kteří z nich kámen odvalili?

Podruhé řekl: „Budiž světlo!“

Živí jsou mrtví. Mrtvý Živý.

František Trtílek

Velikonoce znamenají: Bůh jednal. Dějiny 

nesměřují ve lhostejnost. Právo, láska, 

pravda jsou skutečností, vlastní a opravdo-

vou skutečností. Bůh nás miluje – jde nám 

vstříc. Čím více jdeme jeho cestou a žijeme ji, 

o co méně se obáváme práva a pravdy, o to 

více bude naše srdce naplněno velikonoční 

radostí. Velikonoce nejsou pouze příběhem 

vhodným k vyprávění, jsou ukazatelem cesty. 

Není to zpráva o velmi dávném zázraku; je to 

průlom, který rozhodl o smyslu celých dějin. 

Kdo to chápe, ten může také dnes s nezmě-

něnou radostí vyslovit velikonoční pozdrav: 

Kristus vstal z mrtvých, ano, opravdu vstal.

Joseph Ratzinger: Boží světlo v naší době

Výročí měsíce

V  dubnu 1994 vyšlo nulté číslo farního 

zpravodaje Siard. Tomuto prvnímu vydání 

předcházelo několik let obětavé práce členů 

první redakční rady při zkoumání zkuše-

ností z  tvorby farních zpravodajů doma 

i v zahraničí. S vděčností a modlitbou vzpo-

mínáme na působení zesnulého Ing. Václava 

Koláře, jenž dal zpravodaji nezaměnitelnou 

podobu a vysokou obsahovou úroveň.
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Velké díky patří též jeho nástupcům, panu 

Pavlu Jelínkovi a  nynějšímu vedoucímu 

redakce Ondřeji Veselému.

Siard slaví dvacáté narozeniny a nadále zve 

všechny ochotné přispěvatele ke spolupráci. 

Děkujeme Pánu za možnost vydávání vlast-

ního farního zpravodaje a prosíme o požeh-

nání pro tuto službu. Všem farníkům pak 

přejeme užitek z dobrého čtení.

Redakce

Misijní koláč

Na misijní koláč se 

vybralo 12  017 Kč! 

Všem vám Pán Bůh 

zaplať. Peníze budou 

poslány na účet papežského misijního díla.

Katka Pokorná

Úklid našeho kostela

Dne 31. května, tj. v sobotu, 

proběhne farní úklid 

našeho kostela. Přijďte ve 

velkém počtu, ať se nejen 

nám v našem kostele líbí.

Jitka Doleželová, organizátorka

Plánované akce naší farnosti

• Čtvrtek 1.5. od 8.05 – Brigáda na Cyrilce

• Pravděpodobně v pondělí 12. 5. se plá-

nuje setkání farnosti ohledně staveb-

ních a jiných akcí – po mši sv. v kostele.

• Čtvrtek 15. 5. do neděle 18. 5.
Zamyšlení – obnova – povzbuzení

Víra, naděje a láska. Bližší informace po 

Velikonocích.

• Pátek 23. 5. – Noc kostelů

• Od pátku 30. 5. do soboty 7. 6.
Novéna před sesláním Ducha Svatého

• Sobota 31. 5. dopoledne – Generální 

úklid kostela

• Neděle 1. 6. – První svaté přijímání

• Sobota 28. 6. v 9.00 – Kněžské svěcení 

na Petrově.

• Sobota 5. 7. v 15.00 – Primice v Oleš-

nici.

• Neděle 20. 7. – Děkovná mše v Žideni-

cích, po ní bude setkání na zahradě s pri-

miciantem. Všichni jste srdečně zváni!

(Pro bližší a upřesňující informace sledujte 

pozorně nedělní ohlášky, nástěnky, čtěte 

Siard a ptejte se farníků.)

Redakce

I kdyby na nás byly krásné
jen ty oči…

O  Velikonocích si připomínáme a  znovu 

prožíváme, že Ježíš byl ochotný jít kvůli 

nám na kříž. A že pak vstal z mrtvých, tím 

smrt jako defi nitivní konec přemohl a pový-

šil ji na prostředek k věčné radosti.

Celé svátky by nám ale protekly mezi 

prsty, kdybychom si neuvědomili a  každý 

rok znovu hluboce neprožili, že Kristus 

toto všechno vytrpěl kvůli mně. O  Veliko-
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nocích se chvíli nedívejme kolem sebe, ale 

pokusme se upřímně si uvědomit, že i kdy-

bych byl jediným člověkem na světě, Ježíš 

by udělal to samé. On by šel tou neskutečně 

bolestnou křížovou cestou, zemřel by a pak 

tuto smrt překonal i  jen kvůli jedinému – 

kvůli mně samému. Nechtěl totiž zachránit 

množství, ale člověka. 

My se často a  rádi schováváme za druhé. 

Říkáme, že oni – to množství, ta masa – 

jsou lepší či horší než já. Ale Pán šel na kříž 

kvůli mým hříchům a vstal, aby tyto moje 

viny překonal. Podobnou větu si může říct 

a uvědomit každý – a to nás právě spojuje, 

to tvoří církev, kde každý jednotlivě dostal 

veliký dar a kde tito obdarovaní tvoří jedno 

společenství, protože s  tak velikým darem 

člověk nemůže zůstat sám.

Můžeme si být jisti, že Pán má ty nejosob-

nější důvody, které jsou ušity přímo mně na 

tělo, aby mě pozval k opravdovému prožití 

svátků. A  jeho důvody jsou ještě mnohem 

jasnější než argument, který kdysi použil 

jeden farář, aby pozval dívku do místního 

společenství mládeže:

„Zbytečně se mnou ztrácíte čas. Nejsem 

k ničemu, všem se ošklivím, i sama sobě.“

Dívka dopáleně argumentovala, proč 

nechce přijmout farářovo pozvání do sku-

pinky mladých, kteří se spolu scházeli, 

a  s  hořkostí v  hlase vypočítávala všechno, 

co na sobě nesnášela: „Jsem moc obyčejná 

a  nikoho nezajímám. Jsem protivná, ráda 

bych chodila s nějakým klukem, ale žádný 

mě nechce, závidím kamarádkám a  doma 

všem lezu na nervy. K čemu jsem vlastně na 

světě?“

Farář si ji mlčky prohlížel a pak řekl: „Víš, 

že máš nádherné zelené oči?“ Dívka se zara-

ženě odmlčela. První krok byl vykonán.

( B. Ferrero, Osvěžení pro duši, příběh Cena)

Nechme se každý pozvat k  Velikonocům 

jako ke svému svátku, který chci opravdově 

prožít spolu s  ostatními. Nevzdorujme 

a nehledejme malicherné důvody, proč se to 

právě mě netýká!

My jsme Mu za to stáli a  stáli bychom, 

i kdyby na nás byly krásné jen ty oči…

jáhen Karel Adamec

O misiích, salesiánech 
a ikonách s paní Klementovou

V únoru letošního roku oslavila své životní 

jubileum židenická farnice paní Marie Kle-

mentová. Osobní gratulace využíváme 

k  rozhovoru, který bude jistě zajímavý 

nejen pro nás.

Sedíme v  pokoji s  čerstvou jubilantkou 

a  musíme obdivovat její široký záběr, 

který by jí mohli závidět mnozí lidé o 20 

let mladší. Z  desítek ikon na stěnách na 

nás upírají zkoumavé oči svatí, usmívá 

se kardinál Špidlík a  mnozí papežové, 

mezi kterými jsou také umístěny rodinné 

fotografi e čtyř synů, a nelze přehlédnout 

podobenku manžela Jiřího Klementa 

s  mladistvým pohledem, obětavého kos-

telního hospodáře, který tak náhle odešel 

na věčnost již v roce 1987.
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Židenická farnost je sice tak trochu svět 

sám pro sebe, paní Klementová je však 

přesným opakem. Její zájem se týká nejen 

dění v  naší vlasti, ale i  v  celém světě! Jak 

jinak by také mohla sledovat životní cestu 

svého syna Václava, salesiána a misionáře. 

A  nejen jeho. Při vyprávění paní Klemen-

tové zazní desítky jmen, která neznáme, ale 

jaksi cítíme, že bychom je znát měli. Z jejího 

povídání tedy vybíráme jen pár výše zmíně-

ných témat.

Že je P. Václav Klement salesiánem – 
misionářem, je v Židenicích všeobecně 
známo. Víme, že začínal jako misionář 
v Jižní Koreji, kde působil 16 let (z toho 
6 let jako provinciál). Jakou funkci 
mezi salesiány má nyní?
Po svém působení v  Koreji se stal členem 

hlavní rady kongregace a  v  této funkci 

působí již druhé funkční období, je to vždy 

po šesti letech. Nejprve měl na starosti půso-

biště salesiánů v jihovýchodní Asii, Austrálii 

a Oceánii. V současné době je hlavním rád-

cem pro salesiánské misie. Na podzim byl 

například dva měsíce v Argentině. Dvakrát 

ročně se všichni zodpovědní zástupci sejdou 

v Římě a tam zpracovávají výsledky získané 

ze svých cest a  radí se, jak dál. A  v  těchto 

dnech probíhá v Římě kapitula, která se svo-

lává vždy na konci funkčního období a která 

volí novou hlavní radu. Očekávám, jakou 

změnu to přinese pro Václava. 

Co je hlavním posláním salesiánů?
Hlavním úkolem salesiánů je starat se 

o  ohroženou a  zanedbanou mládež. Třeba 

právě v  Koreji mají výbornou pověst sale-

siánské školy, střediska mládeže a možnost 

vyučit se řemeslu.

Úroveň učňovského školství je velkou 
bolestí nejen u  nás, ale skoro všude. 
Salesiánům se právě v  této velmi 
potřebné oblasti daří. Jak to dělají?
Stále se vracejí k  osobnosti Dona Boska. 

Tady si to přečti:

„Jan Bosko předběhl koncil o  jedno století. 

…  jako organizátor a  manažer, realizátor 

odborných dílen, budovatel kostelů i škol, člo-

věk širokého misionářského vidění, člověk 

nezkrotné vůle, ale i člověk citlivý a otcovský, 

pokorný a statečný.“ (Salesiánská rodina)

Vidíte, to je základ. Dnešní salesiáni se dívají 

na jeho působení a snaží se jej následovat.

Jde tedy o návrat ke kořenům salesián-
ské spirituality?
Jistě. To ale nutně potřebují všechny řády. 

A  všechny řády jsou také misijní, nejen 

salesiáni. Dnes se dělají misie jinak, než 

před sto, dvě stě lety. Například citlivěji 

k místní kultuře. Ale ta hnací myšlenka, ta 

musí být stále táž.
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A  v  kterých zemích vlastně salesiáni 
působí?
V mnoha zemích prakticky po celém světě. 

Počínaje Evropou, přes africké státy, Asii 

a Oceánii až po Ameriku. V lednu letošního 

roku navštívil papež František římskou far-

nost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která 

je ve správě salesiánů. Jeho návštěva měla 

pěknou symboliku. Právě do Argentiny, 

odkud pochází současný papež, poslal Don 

Bosko své první misionáře. A  sochu Nej-

světějšího Srdce, která vyniká na zvonici 

kostela, věnovali roku 1929 salesiánští stu-

denti z Buenos Aires.

Jaké schopnosti potřebuje člověk, 
který se rozhoduje pro odchod do misií?
On je to hlavně dar. A ty schopnosti - musí mít 

především vůli toho dosáhnout. Překonávat 

krize, protože člověk zažívá i neúspěchy, urči-

tou osamělost, vytrženost ze svého prostředí. 

Václav měl taky krizi. Poznal, že má misijní 

povolání a dostal na výběr: Bolívie nebo Korea. 

Jenže přijedeš do země jako je Korea a musíš 

se naučit jazyk. Dost náročný úkol. Misionář 

musí být přizpůsobivý a také mít dobré zdraví.

Většina lidí odjet na misie nemůže. 
Může ale nějak pomáhat misiím 
z domu?
Samozřejmě. Důležitá je především mod-

litba, to je veliká síla. Také třeba fi nančně. 

Například jen vydávání tiskovin stojí dost 

peněz. Je třeba také nést náklady na stu-

dium a  později na pobyt každého misio-

náře. A nezapomínejme také na potřebnost 

misijního působení v každé farnosti.

Může nějaká farnost tady u nás fungo-
vat jako misijní stanice?
To je ideál, ale zatím nemáme dost lidí při-

pravených na tento úkol. Václavova před-

stava je taková, že při salesiánském stře-

disku třeba v Líšni by byla misijní skupina, 

která by vycházela do sídliště mezi lidi. Je 

třeba ale vychovat ty, kteří by se této misijní 

činnosti věnovali. Je to náročné, když někde 

zazvoníte, většina lidí vás asi odmítne, ale 

jsou i staří lidé, kteří řeknou, musíte přijít 

každý týden. Přečíst si s nimi kousek Písma, 

popovídat. Budovat vztahy. 

Naše farnost už měla možnost sezná-
mit se s ikonami, jejichž reprodukce už 
léta vyrábíte. Můžete nám říci, jak jste 
se k této práci dostala?
Na počátku byl záměr fi nančně podpořit 

snahu P. Evžena Rakovského o vybudování 

salesiánského centra v Líšni. To už mi bylo 

60 roků. Samozřejmě nejsem z oboru, takže 

to znamenalo všechno sehnat a  naučit 

se – materiály, nářadí… Tisk vozím z Říma 

a lepím ho na kvalitní dřevo. Zcela zvláštní, 

ale velmi obohacující kapitolou bylo sezná-

mení se světem ikonopisectví, knížek o tom 

mám celou knihovnu. Ikona, to je něco jako 

malované evangelium. Zájem konkrétních 

lidí o konkrétní ikony je stálý.

Děkujeme za rozhovor a k Vašemu životnímu 

výročí přejeme hodně zdraví a Boží požehnání 

celé Vaší široké rodině.

Na Květnou neděli probíhá v  židenickém 

kostele akce Misijní koláč. Je to jedna 



7

z  mnoha příležitostí, jak podpořit činnost 

misií ve světě, protože výtěžek putuje do 

fondu Papežských misijních děl. 

Kdo by měl zájem dovědět se o  misiích 

a  působení otce Václava Klementa víc, 

stačí zadat do Googlu dvě slova: „cagliero 

klement“ a  dostane se na stránky, kde 

najde salesiánský časopis Cagliero ve 

formátu PDF v českém znění i s fotogra-

fiemi.

www.sdb.cz/co-delame/misie/cagliero-11

nebo  www.sadba.org

rozhovor s paní Marií Klementovou připravil 

Ivan Pohanka a Petr Fediovič

Sobotní odpoledne

Společně s dalšími farníky jsem v sobotu 

před Květnou nedělí zažil krásné odpole-

dne. V 16 hod byl plánovaný začátek kří-

žové cesty. Sám jsem neměl v plánu na tuto 

křížovou cestu jít, ale shodou okolností 

jsem se v  16 hod objevil před kostelem, 

kde už se shromažďovali farníci, čekajíce 

na pana faráře a jáhna Karla. Sešlo se nás 

přes čtyřicet. Vyšli jsme – slunce krásně 

svítilo.

Od prvního zastavení, které bylo u  kos-

tela, jsme šli ulicemi Mikšíčkova, Jílkova, 

Šámalova, Filipínského. Dvakrát jsme se 

zastavili v  parcích (Karáskovo náměstí, 

park Bubeníčkova) a  poté jsme prochá-

zeli mezi domy na Staré osadě směrem 

do Maloměřic. Nejvzdálenější zastavení 

bylo naproti židenickým kasárnám. Tam 

jsme rozjímali nad Ježíšem přibitým na 

kříž (11. zastavení). Během posledních tří 

zastavení jsme se vraceli cestou na žide-

nický hřbitov. Naposledy jsme se zastavili 

u hrobu P. Josefa Doležala. Křížová cesta 

však končila s nadějí na věčný život, která 

pramení v Kristu.

Kluci se střídali v  nesení kříže, účastníci 

ve čtení textů, připravených ke každému 

zastavení, zpívaly se písně. Mezi zúčast-

něnými byli mimo jiné mnohé účastníky 

i  rodiny s  (mnoha) dětmi a  mladí. Bylo 

opravdu krásně!

 Takové odpoledne, kdy jsem díky křížové 

cestě zavítal k  hrobům lidí, které jsem 

znal, k  hrobu mého pradědečka a  praba-

bičky, jsem rád prožil ve společenství mod-

litby s lidmi, které mám rád – s farníky.

Ondřej Veselý
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Noc kostelů 2014 – Informace 
o zapojení farnosti a prosba 
o pomoc a spolupráci

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby 

oddělovala den a noc. Budou na znamení času, 

dnů a let.“ (Gn 1,14)

Naše farnost i náš farní kostel jsou součástí 

již velmi populární akce Noc kostelů, která 

letos proběhne v  pátek 23.  května 2014. 

Návštěvníkům, kteří k nám v tento den zaví-

tají, chceme nabídnout pěkné přijetí.  Kostel 

bude v tento den otevřen již od 16 hodin. 

V  rámci programu umožníme volnou 

i komentovanou prohlídku kostela, poslech 

ukázek chrámové hudby v  podání chrámo-

vého sboru, Schouly i Chorální scholy Ducha 

svatého, nahlédnutí do nitra varhan i výstup 

na věž kostela. V loňském roce navštívilo náš 

kostel bezmála 1100 návštěvníků, na věži se 

jich bylo podívat kolem 650. 

Smyslem a  cílem Noci kostelů je otevření 

se svému okolí. Noc kostelů chce nabíd-

nout možnost nezávazného přiblížení se 

a setkání s křesťanstvím. Noc kostelů chce 

vytvořit prostor pro setkání ať už pro-

střednictvím rozhovoru, hudby, umění či 

zážitku. Umožňuje prezentovat kostely 

i  jako důležitou součást společenského 

života obyvatel  a  poukázat také na jejich 

kulturní hodnotu.

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřej-

nost. Neváhejte, a pozvěte proto k návštěvě 

našeho farního kostela své známé i  sou-

sedy. Bližší informace budou pro vás připra-

veny na nástěnce v kostele i na internetu na 

adrese www.nockostelu.cz. 

Pro zdárný průběh však potřebujeme 
i vaši pomoc a spolupráci.
Dejte, prosím, o sobě vědět a zapište se co 

nejdříve do seznamu, který je připraven 

v  sakristii. Přivítáme zájemce o  průvod-

covskou službu v kostele i ve věži, zájemce 

o  „recepční“ službu i  o  drobnou práci 

v zázemí. Není se čeho obávat. Pořadatelská 

služba je příležitostí pro nová setkání, pro 

navázání kontaktu i pro bližší poznání naší 

farní rodiny. Úvodní schůzka pořadatelů 

se uskuteční již ve středu 23. dubna 2014 

v 19.00 hod. na oratoři kostela.

Josef Veselý, koordinátor Noci kostelů

Papež: Jásáme nad gólem, ale 
Pána oslavujeme chladně

„Modlitba chval nám dává plodnost,“ řekl 

dnes papež František v  homilii při ranní 

mši v kapli Domu sv. Marty. Papež komen-

toval radostný tanec Davidův před Hospo-

dinem, líčený v  prvním liturgickém čtení 

(2  Sam  6,12b–15.17–19), a  zdůraznil, že 

pokud se uzavřeme do formálnosti, stane se 

naše modlitba chladnou a sterilní.

„David tančil ze všech sil před Hospodinem“ – 

tento projev Davidovy radosti z Druhé knihy 

Samuelovy komentoval papež František: 

„Celý Boží lid slavil, protože Archa úmluvy se 

vracela domů. Modlitba chval přiměla Davida 

odložit svoji usedlost a  tančit před Pánem ze 
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všech sil. Právě toto je modlitba chvály.“ Papež 

se dále zmínil, že si při četbě tohoto úryvku 

ihned vybavil Sáru, která poté, co porodila 

Izáka, řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát“ 

(Gn 21,6). „Tato stařena, jako mladý David, 

rovněž tančila radostí. Snadno chápeme pro-

sebnou i děkovnou modlitbu k Pánu. A podobně 

i  modlitbu adorace není tak obtížné pocho-

pit. Modlitbu chval však necháváme stranou, 

nepřipadá nám tak spontánní.“

„Ale, Otče, to je pro ty z charismatické obnovy, 

ale ne pro všechny křesťany!“

„Nikoli, modlitba chval je křesťanská mod-

litba pro nás všechny! Při mši každý den, když 

zpíváme Svatý, svatý… To je modlitba chval: 

chválíme Boha za jeho velikost, protože je 

velký! A říkáme Mu krásné věci, protože se nám 

líbí, že je takový.“

„Já toho ale, Otče, nejsem schopen…“

„A jsi schopen volat, když tvůj tým vstřelí gól? 

A nejsi schopen zpívat chvály Pánu? Vyjít trochu 

ze svojí vážnosti a zazpívat? Chválit Boha je zcela 

nezištné! Neprosíme, neděkujeme: chválíme!

Musíme se modlit celým srdcem. Je to akt spra-

vedlnosti, protože On je veliký! Je naším Bohem! 

David byl šťastný, protože se vracela Hospodi-

nova archa, a jeho tělo se modlilo tancem.

Můžeme si položit krásnou otázku: Jaká je moje 

modlitba chval? Umím chválit Pána? Umím 

chválit Pána, anebo konám modlitbu  Glo-

ria  či  Sanctus  jenom ústy a  nikoli srdcem? Co 

mi zde říká David, který tancuje? A Sára, která 

tancuje radostí?

Radost chval nás vede k  radosti slavení, 

rodinné slavnosti, ale když se David vrátil 

do paláce, Saulova dcera Mikal mu to vyčetla 

a ptala se jej, zda se nestydí tančit takto přede 

všemi, když je král. „A ve svém srdci Davidem 

pohrdla“ (2Sam 6,16).

Ptám se, kolikrát jen v  srdci pohrdneme dob-

rými lidmi, kteří chválí Pána, jak je napadne, 

spontánně, protože nejsou učení a  nedrží se 

formálních projevů? Pohrdání?! A Bible praví, 

že Mikal se kvůli tomu stala po zbytek života 

neplodnou! Co znamená toto Boží slovo? Že 

radost, modlitba chval nás činí plodnými! Sára 

tančila v  oné velkolepé chvíli svojí plodnosti 

v devadesáti letech! Plodnost nám dává chvála, 

nezištná chvála Pána. Muž a žena, kteří chválí 

Pána modlitbou a kteří se radují, když zpívají 

Sanctus při mši a radují se z toho, že jej zpívají, 

takoví jsou plodní.

Ti, kdo se uzavřou do formálnosti chladné, 

odměřené modlitby, mohou skončit podobně 

jako Mikal: ve sterilitě své formálnosti.“ Před-

stavte si Davida tančícího ze všech sil před 

Pánem a  pomyslete na to, jak je modlitba 

chvály krásná. Prospěje nám, budeme-li si opa-
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kovat slova žalmu (24,7-8), který jsme se dnes 

modlili: „Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se 

prastaré vchody, ať vejde Král slávy. Kdo je ten 

Král slávy? Silný a mocný Hospodin“ – končil 

papež ranní homilii.

Milan Glaser

převzato z radiovaticana.cz

Farní knihovna

Milí farníci, v  dnešním sloupku bychom 

vám chtěli ukázat trochu jinou tvář farní 

knihovny. Zatím jste se na tomto místě 

mohli dočíst o  novinkách z  oblasti teolo-

gie, asketiky, liturgiky, biblistiky, církev-

ních dějin, fi lozofi e, pedagogiky – tedy 

o  knihách určených ke vzdělávání. Ale už 

řecký historik a  fi lozof Plutarchos napsal, 

že „práce je člověku jako vláha rostlině – 

živí ho, ale může jej i zatopit“. Abychom se 

vyhnuli takové „záplavě“, nabízí vám i žide-

nická farní knihovna pár titulů pro chvíle 

odpočinku. 

Romány z doby počátků křesťanství u nás 

zastupují  např. díla Jana Dobraczińského 

(Listy Nikodémovy), Lewise Wallace (Ben 
Hur) a Henryka Sienkiewicze (Quo vadis). 

Po českých i světových dějinách vás provede 

Jaroslav Durych (Cesta svatého Vojtě-
cha, Služebníci neužiteční, Rekviem), 

benediktinské kláštery v  Německu vám 

ukáže Marie Calasanz Ziescheová (Prázdné 
ruce, Odkaz), Reinhold Schneider (Las 
Casas a  Karel V.) vás seznámí s  misiemi 

v  Jižní Americe a  barokním Španělsku, 

o genocidě Arménů v Turecku za I. světové 

války vypráví Franz Werfl  (Čtyřicet dnů) 

a  William Saroyan (Lidská komedie) vás 

zavede do Ameriky 40. let minulého století. 

Posledně zmíněný titul byl také zfi lmován 

a  vysílán Československou televizí někdy 

v 70.  letech, tuším, že pod názvem Poslí-
ček z Ithacy.

Životní příběhy významných osob najdete 

v knihách Franze Werfl a (Jeremiáš), Fran-

tiška Kožíka (Největší z  pierotů) nebo 

Františka Neužila (Bosý biskup z Libice – 
o  sv. Vojtěchovi, Řezenské ortely  – 
o Cyrilu a Metodějovi, Královna Eliška 
Rejčka). Autobiografi cké vzpomínky tvoří 

obsah děl Axela Muntheho (Kniha o lidech 
a  zvířatech), Takašiho Nagaie (Zvony 
z Nagasaki), C. M. Lakottové (Klauzura), 

Karla Pecky (Motáky nezvěstnému) nebo 

Františka Lukeše (Celý život jsem se učil, 
a přece jsem propadl).
Osudy kněží různých dob vám přiblíží Jin-

dřich Šimon Baar (Holoubek), Bruce Mar-

shall (Plná slávy, Dělníci na vinici) nebo 

Georges Bernanos (Deník venkovského 
faráře).

Kategorii humoristických děl zastu-

pují Adalbert Seipolt (Všechny cesty 
vedou do Říma), Zdeněk Jirotka (Satur-
nin) nebo Giovannino Guareschi (Don 
Camillo a  jeho ovečky, Soudruh don 
Camillo). Některé příběhy Dona Camilla 

byly rovněž zfi lmovány – v  60.  letech jej 

hrál Joseph Fernandel a v 70. a 80. letech 

Terence Hill.
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Na své si mohou přijít i  milovníci poe-

zie, především té novější. Zastoupeni 

jsou autoři Jan Zahradníček (Pozdra-
vení slunci), Václav Renč (Loretánské 
světlo), Zdeněk Rotrekl (Sněhem zaváté 
vinobraní) a  František Lazecký (Malé 
rekviem).

A příště něco o knížkách pro děti (i ty tro-

chu starší).

Vaši knihovníci

Zprávy z diecéze

• 26. dubna 2014 se uskuteční letošní 

tradiční skautská pouť zakončená boho-

službou, kterou bude v kostele Porta 

Coeli v Předklášteří u Tišnova slavit 

v 15.00 hodin brněnský biskup Vojtěch 

Cikrle.

• 23. až 25. května 2014 proběhne ve 

Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě 

druhý Národní kongres o Božím milosr-

denství v České republice pod heslem „Ty 

jsi svědek mého milosrdenství“. 

• 1. května 2014, na svátek sv. Josefa 

dělníka, v 11.00 hodin v katedrále sv. 

Petra a Pavla na Petrově bude slavit 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle mši za 

účasti členů vietnamské komunity půso-

bící i v naší farnosti.

• 4. května 2014 v 10.00 hodin v kostele 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Brně-

-Husovicích bude slavit brněnský biskup 

Vojtěch Cikrle děkovnou bohoslužbu při 

příležitosti 120. výročí narození brněn-

ské rodačky, blahoslavené řeholní sestry 

Marie Restituty.  

• 9. až 11. května 2014 pořádá Pasto-

rační středisko brněnské diecéze a Kar-

melitánské nakladatelství oblíbenou akci 

Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání 

letos přijal karmelitán P. Vojtěch Kodet, 

který v pátek 9. května 2014 v 19.00 

hodin v aule Biskupského gymnázia 

(Barvičova 85, Brno) zahájí setkání před-

náškou Provokující Ježíš.

• V sobotu 10. května 2014 v 9.00 

hodin proběhne tamtéž celodenní reko-

lekce s tématy síla lásky, dotek milosr-

denství a nový začátek. Sobotní reko-

lekce nenavazuje na páteční přednášku 

a lze ji absolvovat samostatně. Sobotní 

program se doporučuje absolvovat celý 

včetně mše svaté v 16.00 hodin.

• Tři dny křesťanské spirituality 
ukončí v neděli 11. května 2014 

bohoslužba v kostele svatého Michala 

(Dominikánské náměstí) se začátkem 

v 9.00 hodin. Po ní bude následovat 

autogramiáda v knihkupectví U Michala 

(Dominikánské nám. 8, Brno).

• 23. května 2014 v 18.45 hodin v are-

álu sportovního klubu v Moutnicích 

u Brna zazní benefi ční koncert Petra 

Bendeho na podporu výstavby Chari-

tativního, vzdělávacího a duchovního 

centra s kaplí Panny Marie bolestné 

a přilehlým areálem relaxačně–medi-

tačního parku pro spoluobčany v obci 

Nesvačilka.



12

Okénko nejen pro děti

Milí kamarádi a všichni ostatní!

Určitě víte, že dnes všichni křesťané, a my spolu s nimi, oslavují vzkříšení Pána Ježíše. Před třemi 

dny zemřel na kříži a prvního dne po sobotě vstal z mrtvých. Svým zmrtvýchvstáním tak naplnil 

Boží dílo. Na připomínku této události se křesťané začali scházet k „lámání chleba“ - mši svaté 

a neděli nazvali „dnem Páně“. Neděle je tak oslavou Velikonoc a my si toto připomínáme vždy, 

když jdeme na mši svatou do kostela.

Když podle nápovědy vymaluješ obrázek, zjistíš, co uviděly tři ženy, když o velikonočním 

ránu přišly k Ježíšovu hrobu.

Nápověda:  černá,  hnědá,  zelená,  šedá,  modrá

 Terezie Veselá



Vážení farníci,
předkládáme vám ve zkrácené podobě účetní 

závěrku farnosti v letech 2012 a 2013.

Od roku 2012 farnost účtuje v podvojném 

účetnictví. Níže je přehled o  stavu pro-

středků na opravy k 31. 3. 2014.

Jaké výdaje nás čekají v roce 2014?
• Dokončení výmalby kostela

Náklady budou z velké části hrazeny z dotace 

ve výši 1,5 mil. Kč. Zbytek musí farnost 

zaplatit z vlastních prostředků: 170 tis. Kč.

• Oprava kanalizace za kostelem
Zatím není znám přesný rozpočet, ale 

odhadované náklady by mohly dosáh-

nout 100 tis. Kč.

• Oplocení zahrady na Cyrilce
Abychom mohli zahradu na Cyrilce 

postupně proměňovat v místo modlitby 

a meditace, musíme ji nejprve oplotit. 

• Koberec do kostela
Nově vymalovanému kostelu by slušel také 

nový koberec. Předběžná cena je asi 100 tis. Kč.

PŘÍLOHA – FINANCE ZA ROK 2013

TAB 1  Zkrácený výkaz zisku a ztráty

ROK

v tis. Kč
Výnosy ze sbírek 1 232 1 333
Tržby z prodeje služeb 253 290
Přijaté dary 134 240
Přijaté dotace 1 350
Výnosy celkem 1 619 0 1 863 1 350
Energie 441 361
Materiál 271 313
Opravy stavební 1 910
Nakoupené služby 207 227
Osobní náklady 70 72
Daně 1 3
Dary 328 392
Ostatní provozní náklady 38 23
Úroky 17 10
Odpisy majetku 29 29
Desátek 171 161
Náklady celkem 1 573 0 1 591 1 910

46 0 272 -560

2012 2013

Výsledek hospodaření
46 -288



Tyto projekty není možné realizovat bez vaší 

pomoci. Prosíme vás tímto o  fi nanční pod-

poru. Dary je možné zasílat bezhotovostním 

převodem na účet: 2100491918/2010
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo nebo 

IČ. K určení účelu daru slouží specifi cký sym-

bol: 1 – pro mládež a děti, 2 – provoz farnosti 

a energie, 3 – platy zaměstnanců, 4 – potřeby 

pro pastoraci, 5 – opravy, 6 – stavba nového far-

ního domu, 7 – meditační zahrada na Cyrilce.

Všem dárcům děkujeme!

Za ERF Marie Pokorná

PŘÍLOHA – FINANCE ZA ROK 2013

TAB 2 Rozvaha

ROK

v tis. Kč
Majetek 6 955 6 971
Pohledávky 226 198
Peníze na účtech a v pokladně 570 211
Aktiva celkem 7 751 7 380
Vlastní jmění 6 984 6 984
Výsledek hospodaření 46 -288
Nerozdělený zisk 12 58
Bankovní úvěry 500 400
Dohadné účty pasivní 182 133
Krátkodobé závazky 21 72
Výdaje příštích období 6 21
Pasiva celkem 7 751 7 380

2012 2013

TAB 3  Prostředky na opravy

ROK 2006 až 2012 2013 2014 k 31.3. Celkem

Sbírky a dary  *) 2 248 069 88 517 152 304 2 488 890
Dotace 2 345 000 1 350 000 0 3 695 000
Desátky -203 401 -8 852 0 -212 252
Příjmy 4 389 669 1 429 665 152 304 5 971 638

Čerpání 3 895 267 1 952 749 53 029 5 901 044

Zůstatek 70 594

*) vč. úroků; bez  poplatků



PŘÍLOHA – FINANCE ZA ROK 2013

TAB 4 Přehled  čerpání naspořených prostředků

ROK Čerpání Náklady v Kč

Plynový kotel na faře a vyvložkování komína 85 335
Vyměření pozemků 43 016
Malování kostela 1 691 762
Světla do kostela 59 808
Drobné opravy 27 500
Provozní náklady farnosti 45 328
Celkem rok 1 952 749
Ozvučení 53 029
Celkem rok 53 029

2013

2014 k 31.3.




