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Chtěl bych vám dnes nabídnout příběh, který mi vyprávěl jeden přítel. Ve farnosti 

a na kostele je práce ažaž. Co je důležité a co není? Co dřív a co později? Každý 

vidí často jen část z celkového počtu radostí a problémů ve farnosti. A tak někdo 

může mít pocit, že se něco řeší pomaleji nebo rychleji nebo nějak jinak, než by on 

měl představu, že by se mělo. Možná nám do úvah o oslavách, kobercích, linoleu, 

faře, kanalizaci, svodech, věži, zvonech, mládeži, dětech, časopisu, rodinách, biřmo-

vání, bohoslovcích, schole, scholičce, sboru, nemocných, zdravých a dalším pomůže 

následující příběh.

Židovský národ měl 613 přikázání, z toho bylo 365 zákazů a 248 příkazů. 

Jsme v židovské škole: 

„Jak zní 156. přikázání?“ 

Ticho.

„Odpoví třeba Jotam.“

„Eh, no, no, já, já…“ koktá Jotam.

„Co? Ty nevíš. Jak chceš takhle žít? To musíš vědět!“

„Ale já musel doma pomáhat,“ brání se Jotam.

„To není omluva, máš pětku, sednout.“

Jotam se vrací smutně domů. Maminka bude smutná. Ale když těch přikázání 

a nařízení je tolik – o jídle, o chování v chrámu, o délce vlasů a … proč je to tak složité 

a hlavně, které přikázání je nejdůležitější? To mi řekni, Hospodine.

Maminka už ho vyhlíží. „Pojď, najez se, honem, musíš pomáhat.“ „Ale mami, já se 

musím učit.“ „Ale Jotame, to nejde, máme řemeslníky, jsou jen dva a tatínek musel 

jít pryč, však víš… Tak honem, honem.“ 

Jotam tedy jde. Večer po večeři, když se řemeslníci chystali k odchodu, maminka 

vytáhla žákovskou a byla smutná. „Vím, že musíš pomáhat, ale to bys měl vědět.
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Úvodník
(pokračování ze str. 1)

Co z tebe bude?!“

„Copak nevěděl,“ ptá se mladší z řeme-

slníků. 

„156. přikázání.“

„I mně se někdy pletou, je jich tolik, 

ale víš, Jotame, které přikázání je nej-

větší?“

„Ne, nevím a dost mi to vrtá hlavou.“

„Já ti to tedy povím: Miluj Pána, svého 

Boha, celým svým srdcem, celou svou 

duší a celou svou myslí. To je největší 

a první přikázání.  Druhé je podobné: 

Miluj svého bližního jako sám sebe. 

Na těch dvou přikázáních spočívá celý 

Zákon i Proroci.“

„Ježíši, pojď už, ať nepřijdeme pozdě,“ 

volá starší řemeslník. A oba muži 

odcházejí…

P. Petr Beneš 

Zprávy z diecéze

26. - 28. června 2015 se koná pod zášti-

tou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho 

v přírodním areálu kláštera v Dolních Kou-

nicích čtvrtý ročník letního křesťanského 

hudebního festivalu Kefasfest. Nabízí 

prostor pro moderní křesťanskou hudbu, 

divadlo a kulturu a představuje její radostné 

poselství.

Součástí festivalu je také bohatý dopro-

vodný program pro všechny věkové kate-

gorie: výstavy, G lmy, workshopy, spor-

tovní vyžití (např. jednokolka, plavba 

na řece Jihlavě). Hlavními hosty budou 

Pavel Helan; U2 Desire Revival Band, dále 

Husákovo qvarteto; Stripes of Glory; 

My revolution. Program a více informací na 

http://www.kefasfest.cz

21. června 2015 od 18.00 hodin se koná 

v kostele Narození P. Marie na Vranově 

u Brna koncert duchovní hudby z děl 

předních klasiků.

27. června 2015 v 9.00 hodin se bude 

konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 

kněžské svěcení.

Pobyty pro rodiny s dětmi nabízí Cent-

rum pro rodinu a sociální péči: pobyt pro 

rodiny s adolescenty Dovolená v kraji pod 

Kralickým Sněžníkem od  25. 7. do 1. 8. 

2015 a Týden pro prarodiče s vnoučaty 

s hrdiny Starého zákona od 1. do 8. srpna 

2015.
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8. - 14. srpna 2015 pořádá Rodinné cen-

trum Blansko v Jedovnicích dovolenou 

rodin - Manželská abeceda pro kaž-

dého. 

Výročí
7. 6. 1950 se narodil P. Josef Doležal, 

rodák a primiciant z naší farnosti, který 

věnoval poslední čas svého života kněž-

ské službě v Židenicích jako výpomocný 

duchovní (65. výročí narození). 

26. 6. 1935 se narodil pan Jiří Klement, 

na kterého vzpomínáme jako na obětavého 

kostelního hospodáře a neohroženého 

křesťana (80. výročí narození).

28. 6. 1990 zemřel výpomocný kněz žide-

nické farnosti P. Bohuslav Vitula (25. 

výročí úmrtí). R.I.P.

 

Kněžská výročí

26. 6. 1960 byl vysvěcen na kněze P. Jan 

Kabeláč, nyní výpomocný duchovní v naší 

farnosti, který zde také v minulosti krátce 

působil jako kaplan (55. výročí).  Děkujeme 

za obětavou službu!

24. 6. 1995 jsme slavili v našem kostele 

primiční mši svatou P. Marcela Javory, 

který v současné době působí ve farnosti 

Brno – Komín. 

1. 7. 2000 sloužil v našem kostele pri-

miční mši svatou P. Jaroslav Filka, 

dnes farář v Bílovicích nad Svitavou.

7. 7. 1990 se zde také konala primiční mše 

P. Marka Hlávky, nyní faráře ve Veverské 

Bítýšce.

V letošním roce si připomínáme další kněž-

ská výročí některých duchovních, kteří 

v minulosti působili v naší farnosti a již 

odešli na věčnost: P. Alois Weigl (na kněze 

vysvěcen 5. 7. 1970), P. Arnošt Till, O. 

Praem. (25. 7. 1945), P. Vladimír Petrů

A co o prázdninách?

Prázdniny jsou za humny a lavice při mších 

budou opět o něco prázdnější. Všichni se 

rozjedou někam na dovolenou, k moři či 

do hor, a někteří odvážlivci se vydají na 

akce pořádané naší farností. A které to letos 

jsou?

1. - 10. 7. se děti, které chodí na 1. stupeň 

ZŠ, vydávají na CHALOUPKU do Hrubé 

Vody – Smilov. Téměř souběžně se budou v 

přírodě utužovat ti, co navštěvují 2. stupeň 

ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymná-

zií a první ročníky SŠ - v termínu 4. – 18. 7. 

pojedou na STANOVÝ TÁBOR.

Počátkem srpna, 1. – 10. 8., se již poně-

kolikáté vydává celý autobus lidí na pouť 

do komunity TAIZÉ, která se nachází u stej-

nojmenné francouzské vesnice v Burgund-

sku (kontaktní osoby Jana a Josef Veselí). 

Poslední srpnový týden by se také 

měla konat GALACHALOUPKA, která je 

určená všem, kteří letos jedou naposledy 

jako účastníci na stanový tábor (kontaktní 

osoba Štěpán Horký).
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Noc kostelů 2015 ve farnosti 
sv. Cyrila a Metoděje v Brně - 
Židenicích

Naše farnost byla již pošesté součástí vel-

kého mezinárodního projektu Noci kostelů. 

Od 16.00 do 23.00 hodin byl náš kostel 

otevřen pro všechny, kteří se rozhodli jej 

navštívit. Přišli ze zájmu, z potřeby zavzpo-

mínat, z důvodu setkání s Bohem či jen 

z pouhé zvědavosti. 

Noc kostelů však byla výjimečnou příleži-

tostí pro nás, farníky. Příležitostí k setkání 

s bližními, kteří nám mohou být jinak vzdá-

leni.

Navštěvníci využili programu nejen k pro-

hlídce chrámu, ale tradičně i k návštěvě věže 

a prohlídce varhan. Přes 200 zájemců se při-

šlo seznámit i s prezentací ministrantské 

služby. Mnohé návštěvníky oslovilo místo 

pro tichou modlitbu. Dětský koutek opět 

nabídnul program pro ty nejmenší, kteří se 

zapojili formou hry či kresby. 

Náš kostel navštívilo celkem 1220 návštěv-

níků, na věž jich vystoupilo 800. S minist-

rantskou službou se přišlo seznámit 216 

návštěvníků. 

Na přípravě kostela a přijetí návštěvníků se 

podílelo bezmála 40 dobrovolníků, kterým 

za jejich službu chceme poděkovat. Všem, 

kteří měli službu u informačního stolku 

nebo byli nablízku pro osobní rozhovor. 

Poděkování patří i těm, kteří poskytli prů-

vodcovskou službu, připravili informační 

panely, prezentovali ministrantskou službu 

a v komentované prohlídce nabídli sezná-

mení se s historií i architekturou kostela. 

Žideničtí zvoníci společně s ministranty 

byli skvělými průvodci návštěvníků po věž-

ních schodištích s úžasným výkladem.

Přejme si, aby Noc kostelů nezůstala oje-

dinělým otevřením naší farnosti lidem 

v okolí, ale abychom se učili přijímat koho-

koli, kdo k nám přijde. 

P. Petr Beneš                                             Josef Veselý

farář                                    koordinátor Noci kostelů



5

Technické zprávy z farnosti

Obnova jednotné kanalizace kolem 

našeho kostela

Během následujících měsíců nás čeká jedna 

z dalších zásadních a nutných oprav – jed-

notné kanalizace kolem našeho kostela. 

Kdo se trochu pohybuje i mimo hlavní pro-

stor kostela, ví, že prostory suterénu jsou 

delší dobu vlhké. Drobné zásahy v podobě 

trvalého větrání okýnky, občasným pou-

žitím ventilátorů a vysoušečů nic neřeší. 

Sanační omítka v klubovně má též krátko-

dobý efekt. 

Na základě tohoto stavu byl proveden v pro-

sinci 2014 kamerový průzkum venkovní 

kanalizace po obvodu kostela včetně jed-

notlivých přípojek dešťových svodů a pří-

pojky WC pro zjištění skutečného stavu jed-

notné kanalizace. Ze záznamu a předložené 

zprávy je patrné, že po obvodu celé podskle-

pené části kostela je současný stav kanali-

zace velice špatný. Na mnoha místech je 

silně prorostlá, zčásti zanesená, jednotlivé 

kusy trub netěsní a jsou různě posunuté. 

Též sklon není lineární a voda z potrubí 

neodtéká, ale prosakuje do okolní zeminy, 

do suterénu a pod kostel. Také odpad ze 

sociálního zázemí kostela netěsní a v místě 

přechodu mezi zdí a terénem je i vinou sil-

ných kořenů narušen a částečně prosakuje 

do suterénu. Současný stav lze tedy ozna-

čit přinejmenším za velice špatný. Během 

letošních jarních měsíců je zpracováván 

projekt na obnovu jednotné kanalizace, pro 

kterou je nutný územní souhlas místního 

stavebního úřadu, jelikož pozemky v okolí 

našeho kostela nepatří farnosti. K celému 

projektu se bude též vyjadřovat i odbor 

památkové péče Magistrátu Města Brna.

Projekt řeší kompletní obnovu trubního 

vedení včetně napojení na kanalizační řad, 

napojení jednotlivých dešťových svodů 

a výměnu gajgrů za čisticí šachty z důvodu 

častého ucpávání nečistotami ze střechy 

(znečištění od holubů). Dále bude obno-

veno napojení sociálního zázemí. Kolem 

obvodu kostela bude obnovena svislá izo-

lace proti vlhkosti a v rámci zemních prací 

bude upraven terén – současný „zelený pás“ 

kolem kostela je cca 20 cm nad původním 

terénem. Dřeviny budou vykáceny. 

Předpokládaná výše nákladů je cca 450 tisíc 

Kč. V průběhu zpracovávání projektu byla 

z naší strany podána žádost o poskytnutí 

jednorázové dotace z prostředků Jihomo-

ravského kraje. 

Během letních prázdnin budou doře-

šeny veškeré záležitosti ohledně projektu, 

potřebných souhlasů a po výběrovém řízení 

by mohla být zahájena stavba, jejíž časová 

náročnost se odhaduje na asi 2 měsíce.

Informace o dalším vývoji sledujte v příš-

tích číslech Siardu nebo případně i v ohláš-

kách. Pokud byste měli jakékoli dotazy, 

můžete se obrátit na otce Petra nebo přímo 

na mě. 

Libor Holán
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Jarní brigáda

V sobotu 25. dubna se za účasti přibližně 

30 lidí uskutečnila již čtvrtá brigáda. Ten-

tokrát bylo naplánovaných několik úkolů. 

Jedním z nich bylo úplné vyklizení půdních 

prostor na faře. Už hůře fungující zámek 

u plechových dveří ke vstupu na půdu 

nasvědčoval tomu, že se tam moc často 

nechodí. Po otevření dveří nebylo divu – na 

půdě byl nastřádaný nepořádek za něja-

kou tu desítku let a nános prachu naznačil, 

že bude možné jej všecek zlikvidovat. Po 

úporném boji se to povedlo. I ty nánosy 

prachu a „holubího nepořádku“ se povedlo 

vymést. Sami jsme se nestačili divit, jak 

půda nejen prohlédla, ale jaká je to plocha.

Dalším dlouhodobým, někdy se zdá že 

i marným, avšak o to důležitějším úkolem 

je kompletní čištění rýn a různých zákoutí 

na střeše kostela i fary od nepořádku, který 

tam způsobuje početná partička holubích 

ne-přátel. Řeknu vám, není určitě žádná 

legrace viset si to půlden na laně a lopatkou 

a smetáčkem čistit okapy, prorážet ucpané 

svody a u toho všeho se pěkně připékat na 

sluníčku. Přesto se klukům povedlo opět po 

zimě všechny okapy, svody a gajgry pročis-

tit. Nedá mi nezmínit dvě věci. Postupně 

tito lezci rozbíhají ve skupinkách pravi-

delné kontroly a případná drobná čištění, 

aby toho nebylo vždy po půl roce přespříliš a 

předešlo se nejen množství práce naráz, ale 

aby byla střecha připravena pojmout i větší 

množství srážkové vody (zvlášť na letní 

prudké bouřky se to hodí). A dále si dovo-

lím vzpomenout pana Baďuru, kterého si 

pamatuji, jak pravidelně stával na žebříku 

a tyto okapy čistil sám, mávaje mi při tom 

vždy dolů na chodník, až se mi z toho točila 

hlava. Klobouk dolů.

Elektrikáři provádějí průběžné opravy 

a výměny různých vedení dle možností též 

během celého roku. Ale při realizaci vět-

ších celků není možné pracovat v jednom 

ve dvou lidech, dvě tři hodinky večer, neboť 

by to jednoduše nestihli, ale zároveň by 

nemohli nechat půl kostela odpojeného ze 

sítě. Elektrice nehovím a nerozumím, tudíž 

mohu jen říct, že aniž by kdo co tušil, nad 

našimi hlavami v lavicích a bočních lodích 

se odehrávaly věci „mezi nebem a zemí“  - 

na bočních půdách i na půdě hlavní nám 

desítky metrů nové elektroinstalace zajistí 

bezpečný provoz elektriky. 

A poslední skupinka lidí provedla výměny 

termostatických ventilů na všech topných 

tělesech v zázemí kostela. To aby byl na 

nadcházející zimu zajištěn správný provoz 

všech radiátorů, zejména pak na oratoři 

a zpěvárně kostela, a abychom mohli začít 

první kroky pro zvýšení efektivity vytápění 

kostela před vlastní plánovanou rekon-

strukcí celé soustavy a snížení nákladů na 

vytápění. Práce také věru nelehká a mra-

venčí, ale pánové od topenářského fochu 

se s ní statečně poprali, a to tak, že se vše 

zvládlo v jeden den.

Kolem čtvrté páté hodiny odpolední jsme 

postupně končili. Osobně si myslím, 
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že jsme stihli udělat opět pořádný kus práce, 

který však tentokrát není na první pohled 

patrný. Ale není důležité, abychom na první 

pohled zahlédli vše – důležité je, že se to 

s pomocí Boží povedlo!

Nezbývá než všem poděkovat za vynalo-

žené úsilí a děvčatům za gulášek s cibulí!

Zmínil jsem v úvodu, že to byla čtvrtá bri-

gáda, na podzim plánujeme brigádu další. 

I ta bude s největší pravděpodobností zamě-

řená rovněž na opravy v elektrické soustavě. 

Třeba si říkáte, že si s elektřinou dobře rozu-

míte. A možná, že si taky říkáte, že kdyby 

vás v případě nedostatku elektrikářů někdo 

jako zálohu oslovil, nabídli byste ochotně 

ruce ke společnému dílu. Pokud nabýváte 

takových dojmů, dejte o sobě vědět! A to 

nejlépe otci Petrovi, abychom vás v případě 

potřeby mohli oslovit. Jak se někdy říká „je 

tady práce jako na kostele“ - u nás v kostele 

to platí beze zbytku. 

Za technickou správu kostela 

Libor Holán

Sbírka na nové linoleum v sakristii

Dozajista skoro každý, kdo v poslední 

době procházel sakristií, si stihl všimnout, 

že zdejší linoleum se „třpytí“ novými čtverci, 

které svým vzorem a barevným odstínem 

úplně přesně nezapadají do okolní linoleové 

podlahové krytiny. 

Vězte, že se nejedná o šprým ani architek-

tonický záměr. Důvodem jsou nedostatky, 

které tato krytina vykazovala po mnohaleté 

službě – díry a odchlípnuté  konce, které 

dokonce několikrát málem vedly k pádu 

otce Jana. Bylo proto provedeno vyříznutí 

špatných míst a jejich záplatování. 

Možná si říkáte, proč se nyní nevymě-

nilo linoleum rovnou celé? Důvodů je více, 

z nichž nejvýznamnější jsou dva. V první 

řadě lze říci, že v kontextu nutných (větši-

nou havarijních), velmi nákladných oprav, 

které jsou nyní v běhu, a těch, které jsou 

připravovány v nejbližším časovém hori-

zontu, není teď na tuto opravu spíše kosme-

tického charakteru G nanční prostor. Dru-

hým důvodem je plánovaná rekonstrukce 

elektroinstalace a topení v sakristii, kdy se 

předpokládají rozsáhlé sekací a zdící práce, 

kterými by nové linoleum zbytečně trpělo.

Aby byla podlaha v sakristii v technicky 

nejbližším možném čase opět jako ze ška-

tulky, rozhodlo se jedno z našich farních 

společenství uspořádat sbírku na nové lino-

leum. Snahou je vybrat dopředu peníze a 

mít je nachystané, aby po dokončení všech 

hrubých prací bylo možno ihned zakou-

pit a instalovat novou podlahovou kry-

tinu. Proto máte-li někdo možnost a zájem 

G nančně přispět přímo na nové linoleum, 

obraťte se na hlavního organizátora sbírky 

pana Jiřího Šimoníka.

Michal Fidrmuc
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Pomoc při odstraňování závad v 

kostele

Všimli jste si, že v podloubí kostela nesvítí 

světlo? Nebo že na toaletách kape voda? 

Či jste objevili jiný technický problém? 

Pomozte nám tím, že nám to řeknete.

Narazíte-li někde v kostele na technic-

kou závadu nebo máte pocit, že něco není 

v pořádku, oznamte nám to prosím pro-

střednictvím kostelníků. V sakristii je  umís-

těn zápisník, do kterého kostelníci závady 

zapisují spolu s kontaktem na vás, abychom 

si mohli případně některé věci upřesnit. 

Nemůžeme sice slíbit, že problém ihned 

odstraníme (v závislosti na charakteru 

závad a jejich aktuálním množství), nic-

méně se budeme snažit o brzkou nápravu 

věci. 

Tím, že nám skutečnost nahlásíte, pomů-

žete nám i vám.

Za technickou správu kostela

Michal Fidrmuc

Ohlédnutí

Postní duchovní obnova nazvaná Jeho 

ranami jsme uzdraveni

Je něco před třetí hodinou odpolední. 

Za kostelem čeká čtrnáct mladých. Jejich 

cílem je fara v Bedřichově u Lysic. Cesta 

autobusem ubíhá v poklidu. Mezi mladými 

se diskutuje, o čem bude následující víkend. 

Večerní program začíná křížovou cestou 

papeže Františka. „Absolvovali jsme ji ještě 

bez sněhu a deště. Cesta končila v kostele,“ 

uvedl jeden z účastníků Standa Juránek. 

Společně s otcem Petrem a sestrou Kris-

týnou jsme pak zhlédli G lm Grand Torino. 

Druhý den následovaly přednášky, jejichž 

hlavními tématy byl hřích a kříž z kostela 

svatého Damiána v Assisi. „Zaujala mě 

večerní přednáška otce Petra: Hříchy ver-

sus dary Ducha svatého. Je zajímavé to, že 

spolu souvisejí. Nikdy jsem nad tím takto 

nepřemýšlela. Dozvěděla jsem se něco 

nového,“ uvedla účastnice Marie Loubová.

Celkově obnovu připravovali čtyři orga-

nizátoři. Jednalo se už o třetí duchovní 

obnovu farnosti. „Známe se mezi sebou, 

vztahy mezi námi jsou hezké. Jsou tu noví 

lidé. Užila jsem si toho, cením si toho,“ pro-

hlásila během obnovy jedna z organizáto-

rek, sestra Kristýna. 

I v Židenicích funguje společenství mla-

dých, které se schází každou středu od 19 

hodin v klubu Václav. Střídají se v něm tři 

přednášející (otec Petr, sestra Kristýna 

a otec Martin). Duchovní obnovu ale netvo-

řili jenom mladí ze společenství. Přihlásit se 

mohli i ostatní, což se také stalo.

Jan Krejčí

Nedělní katecheze - sdělení

Během letních prázdnin nebudou probíhat 

nedělní katecheze pro děti.

Děkuji. Bětka Veselá
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Svatí Cyril a Metoděj

Začátkem prázdnin bude naše farnost slavit 

pouť  -  Slavnost svatých Cyrila a Metoděje.

Tento svátek se slaví již od roku 1349, kdy 

olomoucký biskup Jan zavedl na Moravě 

jeho svěcení na den 9. března. Mnohem 

později, až roku 1880 nařídil papež Lev XIII. 

v encyklice Grande mundus (Veliké poslání) 

zavedení svátku svatých Cyrila a Metoděje 

do církevního kalendáře 

„Jakož lid ve slovanských zemích pamětliv 

těchto dobrodiní, šlechetné bratry apoštol-

ské, Cyrilla a Methoděje povždy chválami 

slavil, tak i církev římská s ve¬likou pílí je 

uctívala. Vyznamenala oba hojně za dob 

jejich pobytu na světě a nechtěla postrá-

dati ostatkův jednoho z nich. Již od roku 

1863 bylo naším před¬chůdcem, Piem 

IX., nesmrtelné paměti dovoleno, aby v 

Čechách, na Moravě a v Chorvatsku, kdež 

slavnost sv. Cyrilla a Methoděje potud sla-

vena každoročně 9. března, slavnost tato 

na dále vždy dne 5. července konána a 

památka obou svatých zbožně uctěna býti 

mohla … aby uctění a slavnost oněch rozší-

řila na celou církev.“ 

Na den 5. července byly tedy oslavy poprvé 

stanoveny na žádost olomouckého arcibis-

kupa Bedřicha z Fürstenberka papežem 

Piem IX. k tisíciletému výročí příchodu 

bratří v roce 863. Toto datum, ačkoliv 

nemá zřejmou souvislost s životem Cyrila a 

Metoděje, se od té doby začalo používat v 

Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a nako-

nec i na Slovensku. Slovanské pravoslavné 

církve mají vlastní den oslavy svatých 

Cyrila a Metoděje, kterým je 11. květen 

podle pravoslavného kalendáře (24. kvě-

ten dle občanského kalendáře), kdy podle 

tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na Velkou 

Moravu přišli. Všeobecný římský kalendář 

platící od roku 1970 klade zase památku na 

den 14. února, což je datum úmrtí sv. Cyrila.

Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně 

se svatým Benediktem, prohlásil spolupat-

rony Evropy:

„Apoštolové Slovanů, svatý Cyril a svatý 

Metoděj, zůstávají v paměti církve společně 

s velkým evangelizačním dílem, které usku-

tečnili. Dokonce je možno tvrdit, že jejich 

památka se stala zvláště živou a aktuální 

za našich dní. Vzhledem k úctě, plné vděč-
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nosti, které se po staletí těší svatí Soluň-

ští bratři zejména u slovanských národů, 

a protože pamatuji na jejich nedoceněný 

přínos k dílu hlásání evangelia mezi oněmi 

národy, a zároveň ke smíření, k přátelskému 

spolužití, lidskému rozvoji a úctě k vnitřní 

důstojnosti každého národa, vyhlásil jsem 

31. prosince 1980 apoštolským listem Egre-

giae virtutis svaté Cyrila a Metoděje za spo-

lupatrony Evropy… Církev všude uplatňuje 

svoji univerzálnost tím, že přijímá, spo-

juje a povznáší svým vlastním způsobem 

a mateřskou péčí každou opravdu lidskou 

hodnotu. Současně se na všech polednících 

a rovnoběžkách, jakož i v každé historické 

situaci přičiňuje, aby získala Bohu člověka 

a všechny lidi, aby je spojila navzájem mezi 

sebou i s Bohem v jeho pravdě a lásce … 

Cyril a Metoděj, svými osobnostmi a svým 

dílem, jsou postavy, které vzbuzují ve všech 

křesťanech velkou „nostalgii po sjedno-

cení“ a po jednotě mezi dvěma sesterskými 

církvemi Východu a Západu. Pro dosažení 

plné katolicity každý národ, každá kultura 

má ve všeobecném plánu spásy určenu 

svou vlastní úlohu. Každá zvláštní tradice 

a každá místní církev mají zůstat přístupné 

a pozorné vůči jiným církvím a tradicím a 

současně i vůči všeobecnému katolickému 

společenství; kdyby zůstaly uzavřené samy 

do sebe, hrozilo by jim nebezpečí vlastního 

ochuzení. Tím, že Cyril a Metoděj uplatňo-

vali svoje charismatické dary, přispěli roz-

hodujícím přínosem k budování Evropy, 

nejen pokud jde o její křesťanské nábo-

ženské společenství, ale i vzhledem k její 

občanské a kulturní jednotě.“

Připravila L. Pohanková

Farníci vzpomínají

„Mše svaté bývaly i před kostelem,“ říká 

paní Marta Macenauerová.

Elegantní dáma chodívá na desátou, 

pokřtěná je však v Zábrdovicích. Podle 

jejích slov se v místě, kde nyní stojí náš 

kostel, dříve sáňkovalo. Nedělní mše svaté 

zde bývaly o půl osmé, v půl deváté a o půl 

jedenácté. V sedm hodin ráno bývalo ještě 

kázání. „Vzpomínám na otce Arnošta Tyla, 

který chodil s místními chlapci na výlety 

do přírody,“ uvedla paní Macenauerová.

Také původní podoba oltáře se změnila. 

Nebyl tak vysoký, býval tam kříž a apošto-

lové. O Božím těle se chodilo v průvodu 

po ulici Vojanové přes Karáskovo náměstí. 

Do kostela se nosívaly nedělní šaty. „Jako 

když jdete ke králi,“ řekla paní Macenaue-

rová. Ministrantů nebývalo tolik, nosívali 

červené límce i sukně. Je takovou zajíma-

vostí, že lidé stávali i uprostřed lodi. „A když 

do kostela spadla puma, sloužily se mše 

svaté před chrámem,“ ukončila svoje vyprá-

vění paní Macenauerová.

Jan Krejčí
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Poděkování

Vážení a milí spolufarníci,

je mi velkým potěšením, že vám můžu sdělit 

novinky o africkém chlapci Erwanovi. Před 

více než rokem jsme v naší farnosti dělali 

sbírku na výlohy spojené s Erwanovými 

operacemi a dalšími lékařskými výdaji. Zpo-

čátku to vypadalo, že nemá žádnou šanci na 

přežití, protože ve Rwandě, odkud pochází, 

není žádný odborník na pediatrickou neu-

rologii. Díky penězům, které se nám poda-

řilo vybrat v naší farnosti, však dokázal 

dojet do Keni, kde jsou nejlepší nemocnice 

v celé východní Africe. V hlavním městě 

Keni, Nairobi, potom zůstal několik měsíců 

na léčení. 

Maminka Erwana mi před pár týdny 

napsala radostnou zprávu, o kterou bych se 

s vámi chtěla podělit:

Za celou moji rodinu a speciálně za Erwana 

bych Vám všem ráda vyjádřila svůj dík za 

obrovskou podporu, kterou jste mi poskytli 

v době, kdy jsme to všichni nejvíce potřebo-

vali. S radostí Vám oznamuji, že Erwan je v 

pořádku. Minulý týden byl na kontrole, kde 

mu lékaři potvrdili, že je zdravý. Ještě nějakou 

dobu bude brát léky, ale už začal opět chodit do 

školy, hraje si s kamarády a dokáže i s radostí 

pomáhat doma, a to vše bez bolesti. Neumím 

Vám všem dost poděkovat za záchranu mého 

syna. Ať Vám a celé vaší farnosti požehná Bůh.

Brigitte Mukanyadwi a celá rodina

Díky našim prostředkům jsme společně 

dokázali pomoci dítěti žít plnohodnotný 

život a jeho rodině jsme mohli dát naději, že 

nejsou ani v dobách strachu a úzkosti sami.  

Je mi proto velkou ctí vám za vaši pomoc 

ještě jednou poděkovat!

Anežka Luklová

Žideničtí zvoníci

Jak to vlastně všechno začalo?  Nějakou 

dobu mě zajímaly neobvyklé věci, jako jsou 

například varhany, zvony a další. A jednou 

na Zeleny čtvrtek v roce 2012 jsem si splnil 

svůj dlouholetý sen zazvonit si na zvon. Byl 

to zvon na naší věži, kterému přestal fun-

govat pohon. Od té doby jsme začali chodili 

zvonit - já a Kuba Doležel. Postupem času 

nás přibývalo. Třeba na Silvestra 2012 se 

k nám přidal Honza Ferdinand a pak další. 

Nejvíce nás bylo 15. V současné době je nás 
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12, z toho 8 zvoníků aktivních. Když jsme 

tak chodili zvonit, napadlo nás dát tu naši 

věž trochu do pucu. Se svolením otce Petra 

jsme se v roce 2013 pustili do úklidu zvo-

nice, broušení a natírání konstrukce. Po 

natření konstrukce jsme opravili rozbitý 

pohon a v loňském roce jsme začali natírat 

věžní okna. Také se každý rok zapojujeme 

do Noci kostelů. V letošním roce jsme měli 

rekordní počet 800 návštěvníků. Snad v dal-

ších letech se nám bude dařit a na věži při-

bude více opravených věcí.

Vít Ferdinand, hlavni zvoník

Potkali jsme se s…

Jak jste si jistě všimli, začaly v Siardu vychá-

zet rozhovory s lidmi, kteří měli něco spo-

lečného s naším židenickým kostelem. Naše 

předky, stavitele chrámu, by jistě potěšilo, 

že o kostel pečujeme, udržujeme a vylep-

šujeme jej, ale věříme, že ještě daleko zají-

mavější by pro ně bylo seznámit se alespoň 

s některými z těch tisíců lidí, kteří do kos-

tela za 80 let jeho existence pravidelně 

chodili a působili zde v nejrůznějších funk-

cích. Dnes již bohužel nikdo neudělá rozho-

vor s otcem Františkem Baťkou, Siardem 

Nevrklou, profesorem Hradilem… 

Může nás však potěšit rozhovor s někte-

rými z těch, kteří již v naší farnosti nejsou, a 

přesto s ní byli v minulosti úzce spjati. Dnes 

vám nabízíme další příjemné setkání, ten-

tokrát s naším nejmladším primiciantem.

Potkali jsme se s Vojty Loubem

Přestože je Vojtěch Loub nyní kaplanem až v 

Třebíči, občas se objeví i v Židenicích. Napří-

klad proto, že jej pozvou na svatbu (jako 

oddávajícího) jeho dlouholetí kamarádi. A u 

odpolední kávy na jedné takové svatbě mohl 

vzniknout i tento příspěvek do Siardu.

Jé, Vojty, to je krásná příležitost udě-

lat rozhovor do farního časopisu! Bude 

to chvilička. Co říkáš?

No já nevím, já na ty rozhovory moc nejsem.

No tak začnem nějakou jednoduchou 

otázkou. Třeba proč se ti vlastně říká 

Vojty? Kdy to začalo?

Hmm, to je už dost dávno, co se to zrodilo... 

Myslím, že v roce 2002, kdy jsme jeli na kola 

s Pólem. Tehdy se ještě místo sms posílaly 

pohledy, no a já se na jednu pohlednici tro-

chu ledabyle podepsal, přičemž „áčko“ na 

konci jsem nedotáhl nahoru, zato ale pro-

táhl nožičku dolů, takže to vzdáleně připo-

mínalo „ypsilon“, no a nějaký Holán se toho 

tehdy náramně chytil – a už mi to zůstalo.

Je známo, žes studoval taky v Římě. 

Zajímalo by nás, co konkrétně a jak 

dlouho jsi tam vlastně pobýval?
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V Římě jsem pobyl celkem tři školní roky, 

vlastně jsem tam dokončoval studium teo-

logie. Předmětů byla spousta: dogmatika, 

biblické předměty, morálka, církevní dějiny, 

liturgika... ale zároveň toho bylo o dost 

méně, než co bych musel absolvovat v Olo-

mouci. 

Co bylo pro tebe největším přínosem? 

Co se ti tam nejvíc líbilo? Zůstaly ti z 

Říma nějaké zvyky? 

Hodně se říká, že zahraniční studium dá 

člověku (a kněžím především Řím) větší 

rozhled... asi je to pravda. Líbila se mi tam 

spousta věcí, skvělá pro mě byla samo-

zřejmě možnost trávit ve Věčném městě 

tolik času, procházet památky, navštěvovat 

různé části Itálie, setkávat se s lidmi z blíz-

kých i vzdálených koutů světa...  A jestli mi 

zůstaly nějaké zvyky? Rozhodně vřelý vztah 

ke kvalitní kávě a jedno velice výmluvné 

italské gesto (naprosto slušné!).

Zajímalo by nás, jestli se dá porovnat 

život v Římě (myslím život italských 

kněží a běžných věřících) s životem v 

Brně či Třebíči, prostě u nás na Moravě. 

Neboli, v čem jsou Italové jiní?

Určitě jsou jiní, při běžném setkání asi 

mnohem vstřícnější a spontánnější, mají 

to tak nějak v krvi. A taky používají v kos-

tele vějíře, to se v Česku přece jen moc často 

nevidí:-) Co mi ale přijde jako hlavní roz-

díl, je to, že křesťanství je tam mnohem víc 

spjato s běžným životem, než jak to můžeme 

v současnosti vidět u nás. Tím, že se v Římě 

vyskytuje tolik duchovních osob, se nikdo 

nepozastaví nad tím, když přijde do pizze-

rie skupina řeholnic nebo že v supermar-

ketu visí na stěně v infokoutku kříž...

U nás máme ovšem zas trochu větší smysl 

pro pořádek, myšleno třeba právě při mši 

svaté. Pro dokreslení: v Římě mi přišlo, 

že např. v dialogu s knězem při mši každý 

odpovídá tak rychle, jak jen to individuálně 

zvládá, takže ve výsledku to připomíná spíš 

chaotickou změť hlasů než nějakou jednot-

nou odpověď shromážděného společenství. 

Ale nemusí to tak být všude, doufám :-)

Ještě nám něco prozraď o tvé službě v 

Třebíči. Jaké máš povinnosti?

V Třebíči jsem kaplanem ve dvou farnos-

tech – na Jejkově (kostel Proměnění Páně) 

a u baziliky sv. Prokopa. Hodně času se ale 
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snažím trávit na místním Katolickém gym-

náziu, kde jsem spirituálem – což je celkem 

zážitek, protože sám jsem před lety osmi-

leté církevní gymnázium absolvoval, takže 

teď mám možnost pozorovat to všechno z 

druhé strany.

Za rozhovor poděkoval P. Fediovič

Programová nabídka Centra 
pro rodinu a sociální péči

Kompletní programovou nabídku CRSP 

najdete na internetových stránkách 

www.crsp.cz. Podrobné informace o pro-

gramech na telefonním čísle 542 217 464 

Mobil 731 402 731

ČERVENEC 2015

Prázdninové dny pro seniory

Zveme vás na otevřenou skupinovou 

aktivitu určenou pro osamělé seniory.  

Pro účastníky je zdarma připraven aktivní 

program trénink paměti, fyzické protažení, 

popovídání si s vrstevníky a další. Setkání 

proběhne 22. 7. 2015, 9.00–11.00 hod. Tyto 

týdny budou probíhat v Centru pro rodinu 

a sociální péči. Bližší informace: miroslava.

borilova@crsp.cz, tel.: 730 805 856. 

Prázdninové cvičení pro seniory 

V termínech: 15. 7., 22. 7. 2015,Vždy: od 

9.00–10.00 hod., Kde: CRSP Josefská 1, 

Společenský sál. Více informací: gabriela.

vybiralova@crsp.cz, tel: 731 604 064

Zdravotní cvičení

15. 7., 22. 7. 2015, vždy středa 9.00–10.00 

hod.

V  Centru pro rodinu a sociální péči, ve Spo-

lečenském sále, Josefská 1, Brno. 

Na cvičení navazuje prázdninový kurz Tré-

nink paměti. 

Více informací: gabriela.vybiralova@crsp.

cz, tel. 731 604 064

Trénink paměti

15., 22. 7. 2015, vždy středa 10.15–11.15 

hod. V Centru pro rodinu a sociální péči,

v Malém sále, Josefská 1, Brno.   

Tento kurz navazuje na prázdninový kurz 

Zdravotní cvičení. Více informací: marta.

ilievova@crsp.cz, tel. 731 604 064

Příměstské tábory pro hyperaktivní a 

neklidné děti 

V červenci 2015 proběhnou v rámci Centra 

pro rodinu a sociální péči příměstské tábory 

pro hyperaktivní a neklidné děti. Cesta 

kolem světa pro děti od 5 do 9 let se usku-

teční v termínu 13.–17. 7. 2015. 

Více informací: martina.sloukova@crsp.cz, 

tel. 731 604 202. 

Příměstský tábor pro děti od 6 do 11 let 

3.–7. 8. 2015. Hledáme posily do našeho 

týmu, pro akci ,, Mimoňové v CRSP 2015“. 

Nebojíš se zažít pořádné dobrodružství, 
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spoustu legrace a objevovat nové věci? Tak 

neváhej a přidej se k nám. Co tě u nás čeká?

• celotáborová hra

• pohyb, hry a trocha tvoření

•výlety do přírody a za vědou do VIDA 

parku

Program probíhá od pondělí do pátku 

8.00–16.00 hod. Hlavní vedoucí tábora: 

Mgr. Tereza Mrhálková, DiS.

SRPEN 2015

Kompletní programovou nabídku CRSP 

najdete na internetových stránkách www.

crsp.cz. Podrobné informace o programech 

na telefonním čísle 542 217 464 Mobil 731 

402 731

Pobyty s doprovodným programem 

Spokojený senior-KLAS

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty (od 10 let), 

1.–8. 8. 2015. S hrdiny Starého zákona v 

Beskydech. Více k těmto pobytům můžete 

najít na: www.spokojenysenior-klas.cz, 

pobyty@spokojenysenior-klas.cz, 

tel. 736 608 607

Zdravotní cvičení 

12., 19. 8. 2015, vždy středa 9.00–10.00 

hod. V Centru pro rodinu a sociální péči, ve 

Společenském sále, Josefská 1, Brno. 

Na cvičení navazuje prázdninový kurz Tré-

nink paměti. Více informací: gabriela.vybi-

ralova@crsp.cz, tel. 731 604 064

Trénink paměti

12., 19. 8., vždy středa 10.15–11.15 hod. 

V Centru pro rodinu a sociální péči, v Malém 

sále, Josefská 1, Brno. Tento kurz navazuje 

na prázdninový kurz 

Interaktivní workshop o ADHD 

17. 9. 2015.

Workshop pro odborníky ze sociálních slu-

žeb a rodiče hyperaktivních a neklidných 

dětí je realizován v rámci projektu „Na 

vlně ADHD“, Informace a přihlašování: 

www.neklidne-deti.cz, petra.halirova@crsp.

cz nebo na tel. 731 604 202.

Workshop je realizován v rámci projektu 

„Na vlně ADHD“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/

D5.00051 a pro účastníky je zdarma. 

Zdravotní cvičení. 

Více informací: marta.ilievova@crsp.cz, tel. 

731 604 064

Dále nabízíme:

Kariérové poradenství, Internetová klu-

bovna, Příprava na manželství.

více infromací na www.crsp.cz



16

Okénko nejen pro děti

Milé děti a přátelé! 

Protože i o prázdninách mají svátek různí světci a světice, vyzkoušejte si, jestli o nich něco 

víte:

1. Svatí Cyril a Metoděj k nám přišli z:

a) Říma  b) Soluně c) Paříže  d) Olomouce

2. Byli to slovanští:

a) učitelé b) mudrci c) malíři

3. Svatí Jáchym a Anna byli:

a) babička a dědeček Ježíše b) rodiče Ježíše  c) teta a strýc Ježíše  

d) učedníci Ježíše    e) děti Ježíše

4. Proměnění Páně se stalo na hoře:

a) Sinaj  b) Sněžka c) Tábor  d) Plechý

5. Svatý Maxmilián Kolbe zemřel smrtí:

a) přirozenou  b) mučednickou  c) utopením

6. Svatý Jakub starší byl:

a) apoštol b) evangelista c) autor Bible d) misionář

7. Svatý Ignác z Loyoly založil řeholi:

a) dominikánů  b) klarisek  c) jezuitů

8. Svatý Dominik žil v:

a) Čechách  b) Francii  c) Bulharsku

9. Maminka svatého Augustina se jmenovala:

a) Maria  b) Jana  c) Hana  d) Monika

10. Svatá Klára žila v:

a) Assisi  b) Praze  c) Turíně d) Florencii

   Terezie Veselá


