
 

 

 

Ukončení jmenování   

V pondělí 4. 6. jsem od biskupa Pavla dostal dekret o ukončení jmenování. Po mnoha 

letech hledání se za mne našla náhrada. Od 1. 9. již nebudu spirituálem na 

Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně. Ostatní 

ustanovení zůstávají v platnosti.  

Čekají nás v příštím školním roce větší změny. Budu mít více času věnovat se ještě víc 

farnosti než doposud. 

Chtěl bych na začátku prázdnin poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí 

na životě farnosti. Kdybych měl jen vyjmenovat všechny oblasti, ve kterých se 

zapojujete, bylo by to na několik čísel Siardu. Rád bych každému z vás vyjádřil 

vděčnost za vaši práci a čas. Vám i vašim  rodinám. Léta ve školství mě mnohému 

naučila. Také tomu, že někdy zapomínáme vidět věci v širších souvislostech. Vidíme 

jen náš omezený okruh a nevidíme dál. A někdy bohužel ani vidět nechceme. 

Mezipředmětové vztahy se tomu říká nebo tak nějak. Moje práce a můj čas souvisí 

s prací a časem druhého. Podílím se na celku, na něčem větším, než je to, co vidím. To, 

co udělám, ovlivní druhého.  Je třeba sledovat společný cíl. Ve škole tím cílem byla 

maturitní zkouška - aby ji všichni úspěšně zvládli. Myslím, že u nás by to mohlo být, 

abychom každému pomohli do nebeského království. Třeba i tím, že se tu každý bude 

cítit přijatý. Konkrétní krok na začátku nového školního roku, který společně uděláme, 

naleznete v tomto čísle.   

Ještě jednou díky všem za každou, i nepatrnou službu pro farnost.   

Všem žehnám. 

Váš farář a toho času ještě spirituál na CMGaSOŠPg Brno Petr* Beneš



 

Kalendář naší farnosti  
 
 

NEDĚLNÍ MŠE O PRÁZDNINÁCH 

V době od 1.7. do 2.9. jsou v neděli 

bohoslužby pouze v 8:00 a 10:00.  

Ostatní mše sv. jako obvykle s malými 

změnami, sledujte v ohláškách. 
 

5. 7. 2018 - SLAVNOST SV. CYRILA 

A METODĚJE 

Mše sv. v 8:00 a 10:00 hod.   

Po mši sv. v 10:00 Pivní slavnost.  
 

30. 6. – 14. 7. 2018 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 

Letní stanový tábor pro kluky a holky 

od 6. třídy do prvního ročníku středních škol 

či odpovídajícím ročníkům víceletých 

gymnázií se uskuteční v termínu 30. 6. 2018 
 

30. 6. – 7. 7. 2018 

CHALOUPKA PRO DĚTI Z 1.-5.TŘÍDY 

Chaloupka pro děti od 1. do 

5. třídy proběhne v termínu od 30. 6. do 7. 7. 

2018.  
 

SPOLEČENSTVÍ NA FAŘE 
18. 9. 2018  

Společná modlitba za farnost v 19:00 hod. 

v učebně. Intence k modlitbě můžete psát na 

adresu spolecenstvi@centrum.cz. 
 

KAJÍCÍ BOHOSLUŽBA 

21. 9. 2018 
 

Redakce 

podle www.farnostzidenice.cz 

 

 

 

 

 

Výročí  

V měsíci červnu bývají častá výročí 

kněžských svěcení. Letos si připomínáme 

mnohé naše primicianty a kněze, kteří 

sloužili v naší farnosti, a přejeme jim hojnost 

darů Ducha svatého pro všechny další dny.  

26.6. P. Marian Rudolf Kosík, OPraem, 

novoříšský opat; 1996-2000 farář 

v Židenicích (35 let)  

 

28.6. Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., 

pomocný biskup brněnský, náš bývalý farník 

(15 let)  

 

29.6. P. Vojtěch Loub, farní vikář 

v Třebíči-Jejkově;  židenický novokněz 

v r. 2013 (5 let)  

 

30.6. P. Karel Obrdlík, farář v Dolních 

Kounicích; židenický novokněz v r. 1973 

(45 let)  

 

30.6. P. ThDr. Josef Rychtecký, farář 

v Prosetíně; 1975-77 kooperátor 

v Židenicích (45 let)  

 

30.6.  P. František Trtílek, farář 

v Kloboukách u Brna; 1978-81 farář 

v Židenicích (45 let)  

 

Před 45 lety byl rovněž vysvěcen na kněze 

P. Zdeněk Pospíšil, který v Židenicích 

sloužil jako výpomocný duchovní až do své 

smrti.   

 

17. 6. si připomínáme deset let od úmrtí 

Mons. Františky Baťky, který v naší 

farnosti zanechal nesmazatelné stopy při 

působení v duchovní správě, a to nejen při 

zvelebování našeho kostela, ale také 

v srdcích svých farníků. R.I.P.!   

Redakce 

mailto:spolecenstvi@centrum.cz


 

„LÁSKA A PRAVDA“ 

OBNOVA PRO MANŽELE 
 

Komunita Emmanuel vás zve na obnovu pro 

manžele „Láska a Pravda“, kterou pořádá na 

podzim tohoto roku v Brně. Jedná se 

o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti 

lidského a duchovního rozměru manželství, 

které vede k oživení a prohloubení 

vzájemného vztahu. „Láska a Pravda“ se 

snaží ukázat manželům krásu a bohatství 

manželství, povzbuzuje k manželskému 

a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský 

i duchovní rozměr. Je to příležitost 

ke změně, k nalezení nové naděje 

ve vzájemných vztazích.   
 

Setkání bude probíhat během tří 

víkendových dnů – neděle 16.9., sobota 

6.10. a sobota 20.10. 2018 v Brně, Lidická 

24. Je možné přijet i s dětmi, nemáte-li 

pro ně hlídání. Budou mít svůj vlastní 

program.  
 

Budeme začínat ráno v 9 hodin společnou 

modlitbou chval. Další program bude 

obsahovat přednášky, svědectví, skupinky 

sdílení, adoraci a mši svatou, nebude chybět 

čas pro páry a prostor k diskusi 

a neformálním rozhovorům. Celý den by se 

měl nést v příjemné domácí atmosféře. 

Setkání je všem otevřené, vítané jsou také 

páry, u nichž je věřící jen jeden z manželů, 

nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské 

hodnoty, i když třeba do kostela nechodí.    
 

 

 
 

Každý ze tří dnů bude věnován jednomu 

z klíčových tematických okruhů, jednotlivá 

setkání na sebe navazují a tvoří nedílný 

celek. Je proto nanejvýš žádoucí vyčlenit si 

již s předstihem čas na celý program. 
 

První setkání bude zaměřeno na svátost 

manželství, druhé na budování manželského 

vztahu a komunikaci, třetí na výchovu dětí 

a život rodiny. Obnova není založena pouze 

na předávání informací, to hlavní vzniká 

bytím spolu, kdy si můžeme navzájem 

předávat zkušenosti a inspirovat jedni druhé. 

V neposlední řadě je však třeba říci, že 

důležité změny se odehrávají právě tehdy, 

když do našeho manželství znovu pozveme 

Boha s jeho láskou a milosrdenstvím. „Láska 

a Pravda“ tak zahrnuje komplementaritu 

složky informační (přednášky), mezilidské 

(obohacení skrze společenství) a duchovní 

(jedině Bůh může měnit lidská srdce).   
 

Bližší informace najdete na 

www.emmanuel.cz/manzele/. Srdečně vás 

zveme, přihlašovat se můžete do 5. září 2018 

na lap@emmanuel.cz. 

 

Těšíme se na setkání s vámi,  

 

za komunitu Emmanuel  

Pavla a Jaroslav Hraničkovi  
                                                                                                                                

 
 

mailto:lap@emmanuel.cz


 

 
 

PRVNÍ SVATÉ PŘÍJMÁNÍ  

 

 

 

 

 

27. 5. 2018 proběhlo jako každoročně první 

svaté přijímání. Letos k němu přistoupilo 

dvacet dětí z naší farnosti. Děti se po tři 

roky společně vzdělávaly na hodinách 

náboženství. Poslední půlrok měly přípravu 

s P. Petrem. Jejich rodiče se též souběžně 

připravovali pod vedením manželů 

Oujezdských. Děti se na slavnost moc těšily 

a zároveň se trochu obávaly neznámého. Při 

obětním průvodu nesly děti kromě darů 

i velké otevírací srdce z kartonu, na kterém 

byla srdíčka s jejich jmény a s tím, co každý 

z nich přináší. Společně do něj napsaly větu: 

„Ježíši, otevíráme svá srdce a chceme se 

s tebou co nejčastěji setkávat.“  

 U obětního stolu si postavily biblickou 

postavičku posla – anděla, který je provázel 

od první třídy každou hodinou náboženství.   

Slavnost krásně podpořila svým radostným 

zpěvem dětská scholička s nádherně 

vybraným repertoárem. Děti prožily 

slavnost naplno, upřímně a s velkým 

odhodláním.  

Při pohledu na tyto děti působí budoucnost 

naší farnosti optimisticky a nadějně, 

prosíme, nesme je v srdcích a modlitbách.  

Pavla Hraničková 
 

   

 

 

 
   

 



 

 

CYRILOMETODĚJSKÉ KOSTELY A KAPLE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI 

 

V následující tabulce Vám přinášíme 

přehled kostelů a kaplí v brněnské diecézi, 

které nesou v titulu svého zasvěcení jména 

sv. Cyrila a Metoděje. 

Můžete jej využít jako inspiraci pro cíle 

výletu či poutního putování. 

P.S. Stránku si můžete dle potřeby vystřihnout. 

 
 

 

Obec Farnost   

Albrechtice u Rozsoch Rozsochy kaple 

Bačkovice Dešná u Dačic kaple 

Bílovice nad Svitavou Bílovice nad Svitavou  kostel farní 

Blažkov Zvole nad Pernštejnem  kaple 

Bohuňov 
Lísek u Bystřice nad 

Pernštejnem 

kaple 

Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou kaple 

Braníškov Deblín kaple 

Brno-Židenice Brno-Židenice kostel farní 

Břeclav Břeclav kaple 

Budkovice Řeznovice kaple 

Dobrá Voda u Křižanova Křižanov kaple 

Dolní Vilímeč Nová Říše kaple 

Hluboká u Dačic Rancířov kaple 

Hluboké u Kunštátu Kunštát na Moravě kaple 

Hodíškov Obyčtov kaple 

Horní Bory Bory kaple 

Chlístov 

u Rokytnice nad Rokytnou 
Rokytnice nad Rokytnou  kaple 

Chlumec u Dačic Dačice kaple 

Jabloňany Doubravice nad Svitavou  kaple 

Jezeřany 
Loděnice u Moravského 

Krumlova 

kostel filiální 

Ketkovice Čučice kaple 

Kníničky Brno-Bystrc kaple 

Kochánov u Stránecké Zhoře Netín kaple 

Kovářová Nedvědice pod Pernštejnem  kaple 

   

https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=R053
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D037
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=B930
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=Z003
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L041
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L041
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=J006
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D003
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=z298
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L030
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=r047
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=K022
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=N007
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=R041
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=K039
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=O006
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=B060
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=R035
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D010
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D024
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L085
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L085
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=c084
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=B041
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=N047
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=N035


 

   

   

   

   

Kožichovice Třebíč-Jejkov kaple 

Krumvíř Krumvíř kaple 

Křeptov Doubravník kaple 

Křídlůvky Valtrovice kaple 

Křížovice Doubravník kaple 

Kuničky Doubravice nad Svitavou  kaple 

Lednice na Moravě Lednice na Moravě kaple 

Lesní Jakubov Vysoké Popovice kaple 

Lesoňovice Bystřice nad Pernštejnem kaple 

Ludíkov Žďárná kaple 

Lužice u Hodonína Lužice u Hodonína kostel farní 

Medlice Horní Kounice kaple 

Meziboří Strážek kaple 

Molenburk Vysočany u Blanska kostel farní 

Mouchnice Nemotice kaple 

Násedlovice Žarošice kostel filiální 

Nové Syrovice Nové Syrovice kostel farní 

Oleksovičky Slup kaple 

Plačovice Dešná u Dačic kaple 

Podivín Podivín kaple 

Pohořílky u Otína Uhřínov kaple 

Ptáčov Trnava u Třebíče  kaple 

Rácovice Velký Újezd u Jemnice  kaple 

Rašovice u Bučovic Křižanovice u Bučovic  kaple 

Ratibořice na Moravě Jaroměřice nad Rokytnou  kaple 

Ratíškovice Ratíškovice kostel farní 

Rohozec u Tišnova Unín u Tišnova kaple 

Rostěnice Rostěnice kostel farní 

Rybníky na Moravě Vémyslice kostel filiální 

Řásná Mrákotín kaple 

Smolín Medlov nad Jihlavou kostel filiální 

Šerkovice Lomnice u Tišnova kaple 

Štěpánovice u Tišnova Předklášteří kaple 

Třebenice na Moravě Valeč u Hrotovic kaple 

Věteřov Věteřov kostel farní 

Vlkov u Letovic Rozhraní kaple 

Výčapy Horní Újezd u Třebíče kaple 

Zhoř u Rohozce Lomnice u Tišnova kaple 

 

 

 

https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=T019
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=G061
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D007
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=W067
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D007
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D024
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=E077
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=P100
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=B025
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=z245
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L140
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=K152
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=S025
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=M125
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=N023
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=z026
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=SD35
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=Z008
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=D037
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=P005
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=U025
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=T064
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=A010
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=K123
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=J006
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=R166
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=H073
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=R298
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=W095
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=M048
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=M090
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L019
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=T189
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=W123
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=W236
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=B097
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=A028
https://www.biskupstvi.cz/katalog/farnost.php?kod=L019


 

TECHNICKÉ ZPRÁVY Z FARNOSTI 
 

Vážení farníci, připravili jsme pro vás 

informace k aktuálně probíhajícím 

opravám kostela a fary.  
 

Výměna zadních vstupních dveří 

do kostela a celková oprava tohoto vchodu  
 

Jak jste již pravděpodobně zaznamenali, 

ve čtvrtek 31.5.2018 byly vyměněny zadní 

vstupní dveře do kostela. Současně 

s výměnou dveří proběhly nezbytné 

zednické a kamenické práce na zadním 

vstupu (stabilizace a zakotvení kamenného 

ostění), zároveň byl uveden do provozu 

nový přístupový systém. Tímto ještě celá 

oprava tohoto vchodu nekončí, nyní budou 

následovat práce na restaurování 

kamenného ostění dveří a celková oprava 

vstupu do kostela, tj.  zejména zednická 

zapravení zdí kolem dveří a opravy 

podlahy včetně kamenného schodku. 

Termín ukončení prací je naplánován na 

konec července. Co se týče nového 

přístupového systému, možná to zní jako 

velká změna, nicméně pro nás běžné 

uživatele se toho moc nemění:  
 

Dveře se nyní po každém zavření 

automaticky uzamykají. Při odchodu 

z kostela zadním vchodem je tedy 

k odemčení dveří vždy nutné zmáčknout 

tlačítko s nápisem "ODCHODOVÉ 

TLAČÍTKO", které je umístěné vpravo 

vedle dveří. Poté si již klikou standardně 

otevřete.  
 

Zároveň bude tento vstup uzamčen pro 

odchod z kostela 20 min. přede mší 

do konce mše = tzn. v tuto dobu se zadním 

vchodem nebude moci odejít.  
 

 

 

 

Co se příchodu do kostela týče, vše zůstává 

více méně tak, jak jsme zvyklí = je možné si 

zazvonit na příslušný prostor = sakristie, 

zpěvárna, oratoř atd. Změnou je pouze, že 

tablo zvonků je na druhé straně a opatřeno 

videem, aby ten, kdo zevnitř otevírá, viděl 

příchozího.  
 

Znovu připomínáme, že vchod slouží 

především jako pracovní vchod pro 

kostelníky, případně pro jiné aktivity mimo 

bohoslužby, zároveň ale také nadále slouží 

jako bezbariérový vchod pro hendikepované, 

případně pro rodiče s kočárky.   
 

Poslední změnou, ke které bylo přistoupeno 

v souvislosti s novým zadním vchodem, je 

změna v praxi parkování kol a koloběžek na 

chodbě v zázemí kostela. Tam již nebude 

možné tyto dopravní prostředky odkládat. 

Nově při návštěvách bohoslužeb parkujte 

prosím kola a koloběžky v předsíni kostela = 

v hlavním vchodě, kam budou v blízké době 

nainstalovány stojany. Při návštěvě jiných 

aktivit mimo bohoslužby vás o novém místě 

k zaparkování budou informovat vedoucí 

aktivit.  
 

Oprava venkovní kanalizace farní budovy  
 

V předchozích číslech Siardu jsme vás 

rovněž informovali o potřebě opravy vnější 

kanalizace farní budovy, protože se nachází 

v havarijním stavu – trpí netěsností spojů 

a poruchami potrubí. V důsledku toho zatéká 

pod základy fary a především při větších 

deštích se farní klub Václav ocitá pod vodou. 

U tohoto záměru byl vybrán zhotovitel – 

firma NORESTA, s.r.o.  a jsme před 

podpisem smlouvy. Stavební práce by měly 

proběhnout v průběhu prázdnin a po nich vás 

budeme informovat obsáhleji o tomto 

projektu.  
 

Za technickou správu kostela 

Dominik Jurásek



 

 

Okénko nejen pro děti 

 

Milé děti a farníci!  

 

Jan Křtitel byl synem Zachariáše a Alžběty a společně žili poblíž Jeruzaléma. Jakmile 

dospěl, odebral se do pouště, kde okolo sebe shromažďoval učedníky. Učil je a ve svých 

kázáních připravoval ostatní na brzký příchod Mesiáše. Součástí Janova kázání byl i křest 

v řece Jordán. Spousta lidí jej považovala za Mesiáše, on to ale odmítal a ukazoval na 

skutečného Mesiáše.  Když jednou skončil své poslání, prohlásil, že něčeho není hoden. Ale 

čeho, to se dozvíte ze šifry – začíná u šipky a pokračuje ve tvaru šneka (tajenku si můžete 

přepsat na volný řádek). 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

T. Veselá 


