
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Ať Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění." 

 
Nedávno běžela farností zpráva, že někdo na faře ukradl kolo. Byla bohužel 

pravdivá. A šířila se ráda, byla spokojená, že jí naslouchají. Druhý den ji 

následovala další zpráva, že se kolo našlo někde v Židenicích odhozené a vrátilo 

se majiteli. Tato zpráva byla ovšem tak pozitivní, že si jí mnozí ani nevšimli, měli 

pocit, že nestojí za to, aby jí věnovali čas a poslali ji dál. Přitom nesla veliké 

a radostné poselství! Není to však tak špatné s lidmi v našem okolí. 

 

O Velikonocích budeme slyšet radostnou zvěst o vzkříšení, dejme jí dost času 

a pozornosti. Sdílejme ji, mluvme o ní, předávejme ji dál. Ona si to zaslouží a lidé 

ji potřebují, i když o tom mnozí možná ani nevědí. 

 

Nenechávejme si pro sebe radost z Ježíšova vzkříšení. 

 
 

P. Petr Beneš, farář 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1108565-kristovo-vzkriseni-nasi-tmu-ve-svetlo-promeni


 

 

Kalendář naší farnosti  
 
25. 3. 2018 - KVĚTNÁ NEDĚLE  
Mše sv. jako obvykle.  
Ve 14:30 hod. křížová cesta farností.  
 
27. 3. 2018 - ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE  
Svátost pokání a smíření je možné 
přijmout od 15:00 do 17:50 hodin.  
Společenství na faře nebude. 
 
28. 3. 2018 - STŘEDA SVATÉHO TÝDNE  
Svátost pokání a smíření je možné 
přijmout od 9:00 do 11:00 a od 15:00 
do 17:50 hodin. 
   
29. 3. 2018 - ZELENÝ ČTVRTEK  
V 18:00 hod. v kostele mše svatá 
na památku Večeře Páně.  
Po mši svaté průvod s Nejsvětější svátostí 
oltářní do Getsemanské zahrady a po něm 
možnost adorace do půlnoci.  
 
30. 3. 2018 - VELKÝ PÁTEK  
V 9:00 hod. modlitba se čtením a ranní 
chvály.  
Ve 14:30 hod. křížová cesta, po ní 
možnost uctít ostatky Svatého kříže.  
V 18:00 hod. obřady na památku Umučení 
Páně.  
Kostel je otevřen k adoraci od 9:00 hod. 
do 21:00 hod.  
V 21:00 hod. možnost v kostele naslou-
chat křížové cestě z Kolosea.  
 
31. 3. 2018 - BÍLÁ SOBOTA  
V tento den se neslaví bohoslužba, církev 
bdí u Božího hrobu.  
V 9:00 hod. modlitba se čtením a ranní 
chvály.  
Od 9:00 hod. otevřen kostel k adoraci 
u Božího hrobu.  
V 16:00 hod. velikonoční zastavení, 
zamyšlení a rozjímání.  

 
 
1. 4. 2018 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
Vigilie začíná ve 21:00 hod. (31. 3. 2018). 
Pokud můžete, přineste si vlastní svíce.  
 

Ve dne mše svaté jako obvykle.  
 

Při mších v 8:00 hod. a v 10:00 hod. 
tradiční žehnání pokrmů.  
V 18:00 hod. večerní mše.  
V 19:45 hod. Večer chval – místo bude 
upřesněno.  
 
2. 4. 2018 
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
Mše svatá (pouze) v 7:30 hod.  
Večerní mše svatá není.  
 
 

SPOLEČENSTVÍ NA FAŘE 
27. 3. 2018 nebude 
17. 4. 2018  
15. 5. 2018  
Společná modlitba za farnost v 19:00 hod. 
v učebně.  
 
 

VEČERY CHVAL 
  1. 4. 2018 – místo bude upřesněno 
22. 4. 2018 – v kostele 
13. 5. 2018 – v kostele 
začátek v 19:45 hod.   
 
19. 5. 2018 - SVATODUŠNÍ VIGILIE  
Od 20:45 hod. v kostele modlitební večer.  
 
25. 5. 2018 - NOC KOSTELŮ  
Program bude upřesněn.  
 
27. 5. 2018 - PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ  
Při mši sv. v 10:00 hod.   
Bližší informace budou zveřejněny.  
 
 

Redakce 
podle www.farnostzidenice.cz 



 

 Zprávy 

Velikonoční třídení v katedrále sv. Petra 
a Pavla na Petrově - i letos zve brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle na pravidelné ranní 
modlitby do katedrály. Modlitba se čtením 
a ranní chvály začínají v tyto dny 
za předsednictví biskupa v 7:00 hodin. 
Denní modlitbou církve se věřící obracejí 
na Boha se svými chválami, díky 
i prosbami. Jsou k ní zváni všichni 
křesťané. Biskupové, kněží, jáhni či 
zasvěcené osoby tuto modlitbu (známou 
také jako „breviář“) přijímají jako svůj 
závazek.  

8. dubna 2018 pořádá nakladatelství 
Cesta autogramiádu knižních novinek 
polského kněze a známého autora 
duchovní literatury P. Józefa Augustyna SI. 
Autogramiáda je spojena s bohoslužbou 
v 9:30 hodin kostele sv. Jakuba v Brně, při 
které bude P. Józef Augustyn SI 
koncelebrovat a kázat. Poté proběhne 
autogramiáda v knihkupectví Cesta 
na Rašínově ulici.  Tlumočení po celou 
dobu zajištěno.   

13. až 15. dubna 2018 pořádá Pastorační 
středisko brněnské diecéze 
a Karmelitánské nakladatelství další 
ročník akce „Tři dny křesťanské 
spirituality“. Pozvání letos přijal P. Anselm 
Grün, benediktinský mnich a známý autor 
křesťanské literatury. Více informací 
na www.biskupstvi.cz. 

O velikonoční vigilii přijmou křest 
4 katechumeni z naší farnosti. Není 
samozřejmé, že má naše farnost každý rok 
křest dospělých. Buďme vděčni Bohu 
za jeho volání a přijměme nové bratry 
a sestru se zájmem.  

M. Oujezdská 

Výročí  

Nechce se tomu věřit, ale letos v únoru 
již uplynulo 5 let od úmrtí našeho 
rodáka P. Karla Volejníčka.  Ke kněžské 
službě byl vysvěcen 26. 6. 1966, primiční 
mši svatou sloužil v našem kostele 
3. 7. 1966. V témže roce byl ustanoven 
kaplanem v Liberci v kostele svatého 
Antonína, kde se věnoval zejména 
pastoraci vysokoškolských studentů. 
Dále působil jako administrátor 
v Benešově nad Ploučnicí a v přilehlých 
obcích, posléze jako vicerektor 
kněžského semináře v Litoměřicích 
v letech 1975-77. Tato činnost byla 
ukončena odebráním státního souhlasu 
k výkonu kněžského povolání, po 
několika měsících se směl otec Karel 
vrátit do brněnské diecéze. Sloužil 
ve farnostech na Vranově u Brna, 
ve Svatoslavi a Dubňanech, nakonec 
se vrátil do Židenic jako výpomocný 
duchovní v r. 1997. Zemřel 1. 2. 2013, 
o týden později byl uložen do rodinného 
hrobu na židenickém hřbitově. 
Vzpomínáme s vděčností na jeho 
oddanou službu Bohu i nám všem. R.I.P!  

Blahopřejeme  

13. 4. 2018 oslaví své životní jubileum 
náš bývalý farník a primiciant 
P. Jaroslav Filka (60 let). Na kněze byl 
vysvěcen v roce 2000, poté působil jako 
kaplan v Tišnově a Šlapanicích, dosud 
nejdéle – 13 let – jako farář v Bílovicích 
nad Svitavou.  Od roku 2016 je 
ustanoven farářem v Kuřimi. Také 
vyučuje na Cyrilometodějské teologické 
fakultě v Olomouci a je knězem 
Komunity Emmanuel. Blahopřejeme!  

Redakce



 

Paul Claudel 
Křížová cesta  
(úryvek) 

 

 

Vytrpěl právě všechno, ano, teď však bude umírat. 

 

Veliký kříž se v noci slabě chvěje, 

jak Bůh na něm dýchá. 

Stoupá chlad. 

 

Všechno je zde. 

 

Teď jenom ať už Nástroj účinkuje 

a z toho spoje dvojí nevyčerpatelné 

přirozenosti ať vylisuje, 

ať vyláká a vyjádří z pramene tělesna i duše, 

ze vtělení veškerou možnost utrpení. 

 

Je nyní jako Adam v ráji, když byl sám, 

tři hodiny se vlekou a On chutná vína tam, 

neznalost lidskou, nerozbornou nevědomost, 

v chvíli odmlčení Páně. 

 

 

 

 

Náš host i hostitel už ochabuje, hlava klesá k straně. 

Otec ho opouští a Matku nevnímá. 

Chutná ten kalich s jedem smrti, jež ho zvolna objímá. 

 

To nemáš vína hořkého a s vodou smíchaného dosti, 

že ještě křičíš „Žízním“ vyprahlostí? 

 

Ty žízníš, Pane? Mně to říkáš? Ke mně je to promlouváno? 

 

To mě si žádáš a mých hříchů, ano? 

 

Já jenom scházím, aby bylo dokonáno? 

 



 

ZAMYŠLENÍ PAŠIJOVÉHO TÝDNE 

 

VEČER DĚKOVÁNÍ  
 

„Bůh se stává člověkem“ - nad 

touto představou jsme žasli 

o vánocích. Dnes se tato zvěst 

před našima očima 

konkretizuje, zviditelňuje: Boží 

Syn se stává služebníkem lidí.  

 

Ježíš Kristus, Emanuel, Bůh 

s námi, kleká na zem před 

Jidášem, který ho za chvíli 

zradí, před Petrem, který 

za chvíli zapře, že je jeho 

učedník. Pokleká a umývá jim 

nohy. Všem umývá nohy. Vlastně i nám umývá nohy, i nám chce sloužit. 

 

Jaký je to pro Ježíše večer, ten dnešní. Tak se na něj Pán Ježíš těšil: „S toužebností jsem 

si přál jíst s vámi beránka“  - říká jim. A oni? 

 

Navečer se hádali o ministerská křesla ve vládě Božího království. Před večeří jde jeden 

z jeho apoštolů vyjednávat s židovskou vládou, kolik mu zaplatí, když ho zradí.  

 

Při samé večeři se Petr rozčileně brání, aby mu Pán prokázal službu, protože tuší, že je 

to viditelné znamení toho, co Pán Ježíš bude žádat i po něm, i po všech svých: abychom 

i my se považovali za služebníky - ne pány svých bližních.  

 

A po večeři? Ježíš vychází do tmy, aby se vydal do rukou zlých. Bojí se. Prosí své přátele: 

„Buďte se mnou, modlete se se mnou!“ Prosí je úpěnlivě, ale oni si pohodlně lehnou, 

teple se zabalí do pláště - a spí.  

 

Jak ještě jinak, jak ještě víc mohl Bůh ukázat svou věrnost nám, kteří jsme plní ctižádosti 

a rivality. Kteří jsme z naší svobody udělali džungli boje o moc, všichni proti všem. 

Věrnost nám, kteří jej denně zrazujeme a prodáváme. Prodáváme všude, kde cinkne 

zlaťáček výhody, požitku. Věrnost nám, kteří uhýbáme před každým nepohodlím, 

námahou, kteří raději jdeme spát, než abychom se pomodlili.  

 

 



 

 

Není většího důkazu lásky, než položit život za své přátele. Ježíš ten důkaz podal. Život 

obětoval. Tento chléb je znamení, zpřítomnění jeho oběti za nás. A jak na to odpovím já, 

ty? To už mu povězme každý z nás sám, až on bude naším hostem po svatém přijímání. 

Dnes najdeme jistě i ta pravá slova k poděkování.  

 

… PO PAŠIJÍCH 

 

Skončil proces - vzor všech nespravedlivých soudních 

procesů - justiční vražda, do které jsme zapleteni i my 

všichni. 
 

Soudce byl bezcharakterní zbabělec. Svědkové byli 

nastrčení lháři. Celé soudní řízení bylo výsměchem 

všemu právu. 

Obžalovaný se nesmí hájit. Jak promluví, je fackami 

umlčen. Policisté si rozebírají jeho osobní majetek 

ještě zaživa. Ježíšovi nepřátelé si mnou ruce: konečně 

jsme ho zničili. 
 

Ježíšovi přátelé se krčí, schovávají, utíkají a naříkají... 

„A my jsme doufali, že to je on, kdo zachrání náš lid.“ 
 

Nepřátelé nevědí, že nejsou vítězi, ale jen nástroje, že 

dosáhli opaku toho, co chtěli. 
 

Přátelé ještě nechápou, že jejich záchrana, vykoupení se právě naplňuje.  
 

Ale postupně si začnou uvědomovat smysl Kalváriie miliony lidí. Miliony se zaradují, že 

Ježíšovy řeči nebyly jen planá hesla, řečnické fráze, že za své evangelium i život položil. 
 

Miliony lidí slabých a hřešících se zaradují, že Ježíš je má přesto rád a zve je s Petrem 

k sobě.  
 

Od té doby miliony lidí se zastavují v úžasu před Kristovým křížem, rozjímají o něm, 

mluví o něm, kážou o něm. Ale mluvení samo nečiní ještě z člověka následovníka Ježíše 

Ukřižovaného. Pán nám neřekl: „Mluvte co nejvíce o mém kříži!“ - Pán nám přikázal: 

„Vezmi svůj kříž každodenní a následuj mne.“ - Prakticky to znamená nést denní 

trampoty bez nářku. Postavit se při nich a s nimi pod kříž Kristův vedle Marie a Jana 

a Magdalény.  
 

Začněme s tím už teď, hned, zde. Postavme se v duchu pod kříž a prosme Beránka 

Božího za náš svět, za jeho a naši církev, za nás všechny. 



 

 

 

BÍLÁ SOBOTA 

 

 

Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě 

a spěšným pohřbem? 

 

To by pak nebylo nic z toho, co tvoří dějiny křesťanství za 2000 let. Nebylo by ani církve 

Kristovy. Nečetli bychom si v evangeliích. Neslavili bychom Eucharistii. Ježíšův hrob by 

byl dávno zapomenutý. Ježíšovo jméno by bylo hvězdičkou dávných věků lidstva, jak 

jméno Platóna nebo Ovidia a znal by je jen málokdo. 

 

Celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia: „Proč hledáte živého mezi 

mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“ 

 

Kdyby tato věta evangelia nebyla pravdivá, byli bychom my křesťané ubožáci, kteří se 

honí za nějakým neexistujícím fantómem. Ba celé lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, 

že moc zla smí mít konečné slovo nad dobrem. Že pravda nakonec prohrává. Že mocní 

světa se mohou beztrestně radovat z násilí a útlaku, kterého se dopouštějí na svých 

poddaných. 

 

Avšak život Kristův nekončí Velkým pátkem. Je tu noc Vzkříšení, je tu záře prázdného 

hrobu: 

- My si tu světíme oheň, velikonoční svíci, zpíváme chvalozpěv na Světlo - živého 

Krista. 

- Ovoce vykoupení si připomínáme svěcením křestní vody. 

- Naše omilostnění se naplňuje ve svatém přijímání. 

 

Pojďme tedy slavit Kristovo Vzkříšení a radostnou víru, že jeho vzkříšení je také naše 

vzkříšení. 

 
vybráno z úvah a homilií P.Ladislav Simajchl 

 „Cestou do Emauz – cyklus B“ 



 

 



 

 

FARNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ  

V době od 20. do 27. 2 2018 jsem se 

s manželem Petrem a nejmladším synem 

Martinem zúčastnila farní pouti do Svaté 

země. Byla to společná pouť farností 

Židenice a Šitbořice, včetně našich pánů 

farářů P. Petra Beneše a P. Jiřího 

Topenčíka. Celkem nás bylo 55 

účastníků. Naši pouť organizovala 

cestovní kancelář AWER TOUR s. r. o. 

a cestovní agentura AWER TOUR  s. r. o. 

Zábřeh.   

Do Svaté země jsme odlétali z letiště 

Schwechat ve Vídni, kam jsme se 

dopravili autobusem. Do Tel Avivu jsme 

přiletěli v cca 01:30 hod. místního času 

(časový posun je +1 hodina).        Z letiště 

jsme autobusem přejeli do cca 75 km 

vzdáleného Betléma, kde jsme se 

ubytovali v hotelu. Tam jsme byli 

ubytovaní po celou dobu, kromě jedné 

noci, kdy jsme přespali v hotelu 

v Nazaretě.  

Naším průvodcem po Svaté zemi byl 

františkánský kněz bratr Jeremiáš, který 

je převorem františkánů v Hlohovci na 

Slovensku. V Izraeli studoval čtyři roky 

a provází poutníky po Svaté zemi, 

protože je to jedno z poslání františkánů. 

Nadšeně jsme poslouchali jeho výklady 

o místech, kde jsme právě byli, slyšeli 

jsme od něho spoustu informací 

ze zeměpisu, archeologie, biblistiky, 

historie i současnosti. Obdivovala jsem 

jeho schopnost dávat tyto informace 

do souvislostí a propojovat je. Velice 

poutavé a „lidské“ byly jeho promluvy 

při každodenních mších svatých, které 

vždycky souvisely s místem, kde jsme 

byli, s událostí, která se tam stala, 

a s poselstvím pro náš každodenní život 

z víry.  

Každý den začínal společnou snídaní 

formou švédských stolů a pak jsme se 

klimatizovaným autobusem s palestin-

ským řidičem, který bravurně řídil 

po místních komunikacích a v tamním 

provozu, přesouvali na místa, která byla 

pro ten den v plánu. Náš řidič měl 

přezdívku BATMAN, protože ho prý 

bratr Jeremiáš přiměl s autobusem 

„létat“. On sám říkal bratru Jeremiášovi 

SUPERMAN. Po většinou velice nabitém 

a náročném dni jsme se večer vrátili 

do hotelu, kde jsme měli společnou 

večeři opět formou švédských stolů.  

 
Zeď nářků a Chrámová hora 

Nevím, jestli mám vyjmenovávat 

všechna místa, která jsme navštívili, ale 

určitě nikdo z nás nezapomene návštěvu 

Jeruzaléma, kde jsme strávili dva dny. 

Stáli jsme dlouhou frontu k  Božímu 

hrobu, abychom byli jen na krátkou 

chvíli vpuštěni dovnitř. Nedá se 



 

zapomenout na mši svatou v těsné 

blízkosti Božího hrobu, na velké 

množství lidí a hluku, který byl na těchto 

místech všudypřítomný, na dlouhé stání 

na Kalvárii, na zastavení Křížové cesty 

v ruchu starého města. Stáli jsme 

na vrcholu Olivové hory, prošli jsme 

místa, odkud Pán Ježíš slavnostně vjížděl 

do Jeruzaléma na oslátku, místa, kde 

poprvé zazněla modlitba Pater noster 

(Otče náš), prošli jsme Getsemanskou 

zahradu, jeskyni Zatknutí a prohlédli 

jsme si  Flagelatio – vládní budovu, kde 

byl Pán Ježíš bičován a trním korunován. 

Měli jsme možnost pomodlit se u Zdi 

nářků, podívat se do Večeřadla a projít 

velký Kaifášův dům s vězením, kde byl 

Pán Ježíš vězněn po svém zatčení. 

V okolí tohoto domu jsou schody, 

po kterých Pán Ježíš prokazatelně 

vícekrát procházel.  

 
Místo narození Ježíše Krista 

Další den jsme si prohlédli Betlém. Na 

Poli pastýřů jsme slavili vánoční mši 

svatou, při které jsme, v postní době, 

zpívali koledy - Tichá noc, Narodil se 

Kristus Pán atd. Prožili jsme opravdu 

vánoční radost a odnášeli jsme si pokoj 

v srdci. Určitě nezapomeneme na 

dlouhou frontu v bazilice Narození Páně, 

abychom se na krátkou chvilku mohli 

poklonit na místě, kde se Kristus narodil. 

Navštívili jsme Jeskyni mléka, kde je 

nepřetržitá výstava Nejsvětější svátosti 

oltářní a kam si bezdětné páry jezdí 

vymodlit narození vytouženého dítěte.  

Dále jsme cestovali na Horu pokušení 

přes Jericho, město, které patří mezi 

nejstarší na světě. Je staré asi 10 tisíc let. 

Jeli jsme k řece Jordánu, kde byl Pán 

Ježíš pokřtěn a která tvoří přirozenou 

hranici s Jordánskem. Pak jsme se 

rozdělili. Část účastníků pouti zůstala na 

koupání v Mrtvém moři a druhá část jela 

do Kumránu, kde byly objeveny svitky 

Písma svatého, a na Masadu, což byla 

Herodova luxusní pevnost. Vpodvečer 

jsme pak společně dojeli do Betánie, 

která byla domovem Lazara, Marie 

a Marty a kde Pán Ježíš vzkřísil Lazara.  

Na tomto místě jsme zakončili náročný 

den mší svatou.  

Další den jsme jeli cca 200 km na sever 

Izraele do Haify (největšího izraelského 

přístavu), na Horu Proměnění (Tábor), 

do Kány Galilejské a Nazareta, kde jsme 

si prohlédli krásnou a monumentální 

baziliku Narození P. Marie a kostel 

sv. Josefa, kde Svatá rodina bydlela. 

Překvapilo nás, že Nazaret v době 

Ježíšově byl jen malinkou osadou, kde 

pravděpodobně žily jen dvě rodiny - 

Marie a Josefa. Dnes je to velké, 

rozrůstající se město.  

Následovala cesta na Horu 

blahoslavenství a ke Genezaretskému 

jezeru, kde jsme se projeli lodí po jezeře 

a zašli jsme si do restaurace na Petrovu 

rybu, která nám velmi chutnala. Pak 

jsme si prohlédli město Kafarnaum - 

kostel sv. Petra, kde jsou vykopávky jeho 

domu a zbytky synagogy.  



 

 
Chrám Božího hrobu 

Poslední den jsme po mši svaté, kterou 

jsme měli v Betlémě, odjeli do Ain 

Karem, místa setkání těhotné P. Marie 

a těhotné Alžběty, kde jsme si prohlédli 

baziliku Navštívení Panny Marie a kostel 

Narození svatého Jana Křtitele.  

Pak jsme odjeli na letiště do Tel Avivu 

a kolem sedmé hodiny večerní jsme 

přiletěli do mrazivé Vídně a autobusem 

jsme cestovali do Šitbořic a do Brna.  

Mrazivé počasí, do kterého jsme se 

vrátili, pro nás bylo opravdu šokem, 

protože ve Svaté zemi jsme si přes den 

užívali teploty kolem 20 stupňů Celsia 

a pršelo tam jen dvě noci a jedno ráno. 

Bylo tam krásné jaro, kvetly muškáty, 

růže, strelicie, bramboříky. Obdivovali 

jsme stromy, na kterých rostly 

mandarinky, pomeranče a citrony. Na 

několika místech jsme potkali velbloudy. 

Mohli jsme se na nich i svézt.  

Měli jsme možnost vnímat rozdílnost 

mezi palestinskou a izraelskou částí 

země, velké rozdíly mezi bohatstvím 

a chudobou, suchou, hornatou 

a kamenitou půdou na jihu Izraele 

a zelení, závlahami a zemědělstvím 

na rovinatém severu.   

 
Bazilika Proměnění na hoře Tábor 

Byli jsme Bohu velmi vděční, že jsme 

stihli navštívit Boží hrob, protože jsme 

se dozvěděli, že hned další den po naší 

návštěvě ho uzavřeli na protest 

křesťanů proti daňové politice 

jeruzalémských úřadů. Velice těžko se 

dají slovy popsat pocity, které nás 

naplňovaly, když jsme procházeli místa, 

kde žil a působil Pán Ježíš. Na to se nedá 

zapomenout.   

V propozicích k pouti do Svaté země 

jsem se dočetla, že: „Svatá země je 

krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil 

celé lidstvo v zájmu jeho duchovního 

vývoje. Zde vznikly biblické dějiny 

Starého a Nového zákona, které 

podnítily rozvoj nové civilizace na všech 

kontinentech. Zde je kolébka tří 

světových náboženství - židovství, 

křesťanství a islámu. Navštívit 

a poznávat místa Svaté země je určitě 

neopakovatelný a hluboký zážitek 

a stává se nábožensko-duchovním 

bohatstvím na celý život.“  

Jsem Bohu velice vděčná, že jsem se 

o tom mohla osobně přesvědčit.  

                                                   Jana Líkařová 
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Okénko nejen pro děti 
Milé děti a farníci!  
 

Mnoho z vás jistě zná písničku „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Pojďte ke 

mně všichni, kdo jste obtíženi. A já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám. A já vám, praví 

Pán, já vám odpočinek dám.“ 
 

A co ještě dalšího nám říká Pán Ježíš? To se dozvíte po vyluštění rébusu. Využijte 

k tomu český ekumenický překlad Bible. Např. Mt (9, 13) odkazuje  

na Matoušovo evangelium, 9. kapitolu, 13. verš. Odkaz Mt (9, 13, 3) pak odkazuje na 

Matoušovo evangelium, 9. kap., 13. verš, 3. slovo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

T. Veselá 


